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  � ��רט רִיער

 שטעלט זיך �ר �ז איר ה�ט �רבר�כט די �רג�נגענע וצן חדושים �י
אַײנגערױרן ,  שיףאַײעראױף  1חדשים צען – אַײז  וןאַײנגעזעצטע אין � ּתיסה

 גע��רן  איז צעשטערט�ען די שיף, און דערנ�ך, 2אינעם אַײז ונעם �עדעל־ים
  .אין געצעלטן אױן אַײז 3יר מיט � ה�לב חדשים, דורכן אַײז־דרוק

 Bון מיט�זױ איז גע�ען דער מצ די לַײט ון דער עקסּפעדיציע �נגעירט 
�ן איבערן דורכג גע�ען ד�ס  געה�ט��ס איר ציל איז, ערנעסט שעקלט�ןסער 

 איבערן ,אױף דרום ון דרום־�מעריקע ,ונעם �עדעל־ים, רקטיקג�נצן �נט�
� מהלך ון � , אױף דער זַײט ון ניו־זיל�נד, 4 ביז צום ר�ס־ים,דרום־ּפ�לוס

אשר איז זי אַײך (די מעׂשה . איז ז� ניט גוט געג�נגען'ס. מַײל �כצן הונדערט
 ....איז �זױ   )שױן ב�ק�נט

 

   ק�רטע 2

                                                 
ון   1I/18/1915ביז  XI/21/1915 – רילינג/ �ינטער / ה�רבסט /   זומער  
2  Weddell Sea  
  ה�רבסט/ זומער /   רילינג –IV/9/1916  ביז  3
4  Ross Sea 
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טן 5דעם און , 1914, טן אױגוסט8ז� ה�בן �ּפגעשיט ון ענגל�נד דעם 
מיטן , �6לטסהאױ שיף אין דער 5ון דרום־דזש�רדזשע ,1914, עמבערצדע

ז� ה�בן . 7בעל־הבות סער ערנעסט שעקלט�ן און דעם ק�ּפיט�ן ר�נק ��רסלי
�ּו , ט אױצושטעלן � ב�זעד�ר, 8בוכטע��ן אין ��ס�ל־בדעה צו געינען � ה

  .־ּפ�רטיעדורכג�רה ון דער די חB בלַײבן �עט

-1901שעקלט�ן איז ערשט גע�ען אינעם �נט�רקטיק מיט סק�ט אין 
דערנ�ך ה�ט ער געירט זַײן א�גענע עקסּפעדיציע און איז געקומען . 19049

אין ) קורץ געכ�ּפט � הונדערט מַײלן ונעם ּפ�לוס(ס ּכמעט צום דרום־ּפ�לו
 דער ערשטער גע�ען צו 11 איז ר�לד �מונדסען1912-1911אין . 1909-190710

��ס איז געבליבן אין " גרױסע �רבעט"די א�נציקע . דערגר�כן דעם ּפ�לוס
  . דעם ק�נטינענטדורכג�ן  ד�ס�נט�רקטישער אױס�רשונג איז

אױן ים איז . ז� ה�בן �ילו ניט געקענט ב�טרעטן אױף דער יבשה�בער 
לױט די �לטע " ג�ר ערגער �י גע��נטלעך "– 12זַײגעש�ּומען � גוזמא ּפ�קא

 . מ�טר�סן אױף דרום־דזש�רדזשע

 אױף דער שיף און דערנ�ך אױן אַײז �י גע�נגענעדי מעׂשה ון ז�ער זיצן 
 מער – גע��רן דורכן ב��עגנדיקן ּפ�קאַײז קטדרי שיף איז צענ�כדעם ��ס די

קענט איר זי ל�ענען די �לע ביכער ��ס ב�שרַײבן , ש�ערגענוג  איז –�י � י�ר 
 � מין אין די הַײנטיקע י�רן איז ט�קע גע��רן' ס–�ט די עקסּפעדיציע 

  .13כ�טע־אינדוסטריע �עגן שעקלט�ן

ון ,"די שיל־ניסעה"ס מע רוט זי �רימטע מעׂשה ��ד� רעדט זיך די ב 
�בער רִיער . 15דזשעמז ק�רד ק�ן דרום־דזש�רדזשע אינעם 14העל�נד־אינדזל

,  סּכנהדיקע שיל־ניסעה, ש�ערע נ�ר אױך �קירצערעה�בן ז� אױגעט�ן � 
עך קענען נ�ך � מ�ל  און די שילברעקלט זיךע�ּו ד�ס אַײז צ, ונעם אַײזק�נט

קומט ד�ס �ריבערג�ן דערנ�ך  נ�ר, שױן גענוג. ק�ן העל�נד־אינדזל, ש�ימען
                                                 

5  South Georgia ,בריקן, � גרױסער אינדזל אינעם דרום־�טל�נטיק�ּפ�ר־ּפונקט �ר �ט מ�ל �ן �; מיט עטלעכע ��ליש־
  .דער �נט�רקטישער אױס�רשאונג

6  Endurance  
7  Frank Worsley  
8  Vahsel Bay , ונען  .�עדעל־יםדער דרומדיקסטער ט�ל 
9  Robert Falcon Scott’s Discovery Expedition 

10  Shackleton’s Nimrod Expedition  
11  Roald Amundsen 
12  pack, pack ice, ice pack :רױרענע קרִיעס, אַײז  .ב�דעקנדיק דעם ים־א�בערל�ך, צונױגע
  !).אױ( �ילו די ה�ר��רד־געשעט־שולע ניצט די מעׂשה �י � לערן־משל  13
14  Elephant Island  
15  James Caird ,לעךַײשטַײערערס ון דער � נ�מען נ�ך א�נעם ון די ב; ד�ס גרעסטע און שט�רקסטע ון די דרַײ שי

  ).�י די �נדערע צ�� שילעך(עקסּפעדיציע 
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זַײנען גער�טע�עט און �לע .  בערג הױכע אַײז־ב�דעקטע דין אינדזל דורךאיבער
  .גע��רן

יציעלע " שעקלט�נס בוך איז גע�ען ד�ס �זמע ז�ל �רשט�ן ון �נה�ב �
ד�ס איז "און דערין איז עס � ּפשוטע ב�שרַײבונג׃ , ון דער עקסּפעדיציע" וךב

ניט �זױ ּפערזענלעך , ...", ה�בן מיר �זױ און �זױ געט�ן, געשען און דערנ�ך ד�ס
ון �ּפסלי , די ערגסלטע סניעה אױף דער (עלט, למשל, �דער ליטער�ריש �י

�י , גן איז די ג�נצע מעׂשה �ל�ן � שּפ�נענדיקעונדעסט�ע. 16טשערי־ג�ר�רד
  .ּפשוט די �ערטער ז�לן ניט זַײן

                                                 
16  The Worst Journey in the World ון Apsley Cherry-Garrard , זכרונות �עגן סק�טס עקסּפעדיטיע ק�ן דעם

איבערגעזעצט אױף יִידיש , "די �ינטער־נסיעה", � ק�ּפיטל ון �ט דעם בוך. 1912-1910, צוריק) ּכמעט(דרום־ּפ�לוס און 
  pdf.nesie-vinter-full/qqsv~/net.comcast.home://httpקען מען געינען ד�׃ , ון מיר
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   סער ערנעסט שעקלט�ן 3
  

  

  די מ�נש�ט4
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  �נטלױף ונעם אַײז
  נסערשטערדער 

טעטער שּפיץ ר ל�נג־דער��ן דערזטן �ּפריל ה�ט זיך ב��י7ב�גינען דעם 
לכּתחילה ה�ט . ר ל�גערע ניט אױף צון ון אונדזשִיער, 17ון קל�רענס־אינדזל

 ה�בן כטנ�ר מיט דער ��קסנדיקער לי, ער אױסגעזען �י � ריזיקער אַײזב�רג
 און די הױכע ּתהומיקע 18סקרימיר געקענט קל�ר זען די ש��רצע ּפ�סן ון 

��ס ז� �לע זַײנען גע�ען � ביסל אױגעהױבן דורך , אױן אינדזלסק�לעס 
 אַײנגענעמער ןדי ש��רצע שט�נער מיטן �ַײסן שנ� זַײנען גע�ען �. מיר�זש

��קסן �דער ��ס ז� ,  �זױ ל�נג ה�בן די אױגן געקוקט אױף אַײזבערג.אױסבליק
 די ש�טנס גע��רן ון דער וןלױט די �ינקלען  משמעות�ערן אַײנגעשרומּפן 

אינדזלען שט�נערנע און דערזען די שּפיצן ון �זױ �ט ה�בן מיר �נטדעקט  ;זון
נ�ך עּפעס �ן איבערבַײט אינעם �ינט , ז� געונען און דעמ�לט 19דזשױנ�יל־ל�נד

��עקש�עבן �י נעּפלדיקע ��לקנס �דער גע��נטלעכע , �דער טעמּפער�טור
 ה�בן ניט 20און הערלי, �ילד, �ז ביז ��רסלי ,�זױ �ט,  �זױ ל�נג– בערגַײזא

�ז איך קוק ט�קע , צורידן גע�ען בין איך ניט, ב�שטעטיקט מַײנע �בסער��ציע
 אין רנא, די יבשה איז נ�ך �ַײט מער �י זעכציק מַײל . אױף קל�רענס־אינדזל

�ַײל ד�רט ה�בן מיר זיך ,  עּפעס �י ה�םאונזערע אױגן ה�ט זי אױסגעזען
ן אױן ף די ערשטע ה�רטע טריט נ�ך די �לע ל�נגע חדשים דר�געריכט אױ

נ�ר מיט די , מיר ה�בן זיך צוגע��נט צום לעבן אױף דער קרִיע. אומסט�בילן אַײז
. �נד�רטגלעכן למיצענטרירט אױף �בי ��ס �ר � נק�ה�ענונגען �לע מ�ל 

אונדזער . ה�בן מיר זיך געכ�ּפט צו � צ��טער,  א�ן ה�ענונג �לט דורךאױב
ניט ק�ן זעגל זי , קערע�עןדר�נדיקע ה�ם ה�ט ניט ג�ה�ט ק�ן רודער זי צו 

אין די הענט ון �ינט און בַײ די ק�ּפריזן מיר זַײנען גע�ען . גיך צו ב��עגן
די ה�רצן . הינגע�רן �בי �ּו �ט די קלותדיקע ּכיחות ירןמיר זַײנען �; שטר�ם

 . ערד אונטער די יסרזַײנען �נגעילט גע��רן מיט בענקש�ט נ�ך ה�רטע

, אױסזען �י יבשהאין מיטן העלן ט�ג ה�ט קל�רענס־אינדזל אױגעהערט 
�זױ , ַײל �כט־צען � ב�רג �ַײט מער �י � מ–ב�קומען �ן �נדער ּפנים 

די . �רירעריש זַײנען די �ַײטקַײטן אין דער קל�רער �נט�רקטישער לוט

                                                 
17  Clarence Island  
18  scree :ון די בערג־שיּפועים�ּפגעש, קל�נע און מיטלמ�סיקע אין דער גר�ס, שט�נער  .ּפ�לטן 
19  Joinville Land  
20  Frank Worsley :ס־ק�ּפיט�ן  דער �ט�גר�ף: Frank Hurley; דער צ��טער־ק�מ�נדיר: Frank Wild; דער שי
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� ביסל שּפעטער ב��יזן ש�רע �ַײסע שּפיצן אױף העל�נד־אינדזל ה�בן זיך 
ון צֿון Bאין ט�ג אױף מער.  

ַײטן ב�שט�ען און די מ�לצ, איך ה�ב איצט אױגעהערט �רױסגעבן צוקער"
�רטריקנטער מילך � ט�ג צן אונזיבןמיט , ־עטסנ�ר ון ים־הינט־ל�ש און  

און די , יעדער ב�קומט � שטױב ז�לץ. "געשריבן�נה�ב איך " ,�ר דער ּפ�רטיע
  זיך צוּפ�סטדי דיעטע . �לע ז�לן ה�בן � ה�ס געטר�נק, מילך �עלט מען אױף

 ב�לד מיר קענען זיך ניט געניטן אױף דער קרִיע און ד�ס עטס �י, אונדז
ה�בן , �ַײזט זיך אױס'ס, געּפרעגלטע ּפענעצער עטס. �רז�רגט אונדז מיט היץ

, ד�ס צו עסן, ��דאי איז ניט ק�ן �ּפקומעניש. � טעם �י מערביקע עטזַײט
בַײ . דערשױלט ד�ס געבר�כט � ��כ�טש בַײ לַײטן אין צי�יליזירטע צושט�נדן 
  ."�בן ד�ס ניט געקענט קריגןהאונדז ��לט ד�ס �ּפקומעניש גע�ען �ז מיר 

 קען זיך גע��נען צו �בי געשמ�ק�ז דער מענטשלעכער , ד�כט זיך מיר'ס
�ז ,  דיעטעעט�ל ברואים �עלן שט�רבן א�דער ז� נעמען �ן � רעמד. ��ס

 אינעם הימ�לישן הױך־ּפל�ט� ד�רן 21די י�קס.  גע��נטלעך עסןעלט ז� די'ס
נגערט ו��לט �רה, כ�טש קנ�ּפ און טרוקן, ּפ�שען זיך אױן ��קסנדיקן גר�ז

  .ּתBואה�ז מע גיט ז� נ�ר דעם בעסטן ה�בער מיט , גע��רן

 דער ן�י ו 22לן ��סערהימלעדעם טונקבַײ אונדז מיר ה�בן נ�ך "
מיר ל�זן .  צון־מיזרחביזן�רום , רB און מערBעאױף דרום־מ�רג�נגענער ��ך 

Bדער . זַײנען ד� נ�ר ��ניקע �ּו מע זעט'און ס, די �לע בערג אױף מער
�ז מיר זַײנען ּפונקט בַײם , און מיר איז קל�ר,  איז הַײנט שט�רקער23ים־אױלױף

ן שט�רקע בורע און דערנ�ך � רו ��לט צע��רן א�. אַײזע־ר�נד ונעם קרִי
איך . דורכשל�גן קענען  זיךאון דעמ�לט ��לטן מיר, ד�כט זיך מיר, דעם ּפ�ק

  קל�רענס־אינדזל�י.  די אױסבליקן אונדזערע�עגן �רטר�כטה�ב זיך �ט 
עּפעס �י �ן   ה�ט ד�ס אױסגעזען, דר�ןען ל�נגדעםדערזעט זיך נ�ך 

�ט דער אינדזל איז דער לעצטער ���נּפ�סט ונעם דרום און  .אולטימ�טום
. �ַײטער ליגט דער בר�טער �טל�נטיק. אונדזער לעצטער ש�נס ון � ל�נד�רט

�עלן ד�רן זעגלן �ן שום �ּפד�ך אונדזערע קל�נע שילעך קען זַײן �ז 'ס
 � דרַײ טױזנט מַײל צ�ישן ז� און דער יבשה אױף צון  מיטאיבערן �ענעם ים

ל�נדן אױף קל�רענס־אינדזל   ז�לן�ז מיר,  �יכטיק ג�רמע ה�לט �ר. און מיזרח
, דער צ��טער ה�ט �ר אונדז צוצִיונגען. העל�נד־אינדזל,  זַײן שכן אױףצי

                                                 
21  yaks  
22  water-sky :ענעם ים איז דער הימל טונקל, �ס איז � העלע �ּפשּפיגלונג�, �נדערש ון איבערן קרִיע־ב�דעקטן ים, איבערן �

  ).ice blink(��ס מע רוט ד�ס אַײזבליץ 
23  ocean swell  
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זַײן נ�מען .  ניט געל�נדט איך ��ס ה�ט ק�נער ד�רט ק�ן מ�לאױף �ילכ�טש 
ברענגט �רױף אױן געד�נק �ז ד�רט געינען זיך די ל�שיקע און ס�קיקע 

מיר ה�בן � ��קסנדיקן חשק סַײ �י סַײ צו ה�בן עסטע ערד . ים־העל�נדן
 זי קומט שױן צונ�ר , די � קרִיע איז אונדז גע�ען � גוטער־רַײנד. אונטער די יס

 ים ןאין טיג�ר אונדז �רַײנ��רן , קער זיך �ּפשּפ�לטן �בי �ען, איר סוף
  .�רַײן

 לױט ז�ךנ�כדעם ��ס איך ה�ב איבערגעקוקט די ג�נצע , � ביסל שּפעטער
�ז מיר ז�לן ּפרּו�ן דערגר�כן ,ה�ב איך ב�של�סן בַײ זיך, די אומשט�נדן
־ און דהעל�נ, טי�ע ּפל�צירונגען ון קל�רענס־די רעל�. �24ּפנ�ר־אינדזל

די ערשטע צ�� ליגן לי־ערך . �ּפנ�ר־אינדזלען קען מען זען אױף דער ק�רטע
צעש�ד דורך �ן �כציק מַײל ��סער ונעם , נ�ענט צו אונדז

  מַײל ון אונדזער��150ס געינט זיך �ַײט אשר , 25ּפרינץ־דזש�רדזש־אינדזל
ון דעם ד�זיקן אינדזל ציט זיך � ק�ט ענלעכע אינדזלען . ל�גער אױן ב�רג

Bצ�ישן די � �יסטע שטיקלעך ק�נ�לן די . ביז צום �ּפנ�ר־אינדזל, אױף מער
 �בער מיר ה�בן גע�ּוסט .שט�ן און אַײז זַײנען � צען־וצן מַײל אין דער בר�ט

�כיקע רז�ּפ�סן �ר שיב�ז עס זַײנען �ר�ן , 26ון די ל�ט־�נ�ַײזונגען
�ז די ��ליש־יעגערס , ה�ט געקענט זַײן'און ס, מ�טר�סן אױף �ּפנ�ר־אינדזל

אױך ה�בן מיר זיך דער�ּוסט ון . ה�בן דעם זומער נ�ך ניט �רל�זן זַײן ה��ן
 מען אױסגעבױט � קל�נעם קלױסטער �ז ד�רט ה�ט, זיךקנ�ּפע רעק�רדן בַײ די 

��לטן , איז ד� ט�קע �ז� בנין'אױב ס. לטוBת די �רג�ִיקע ��ליש־יעגערס
בַײ דער ביטערסטער , ��ס מיט ז�, ברעטערמיר קענען קריגן � ז�ּפ�ס 

�ט ד�ס . ��לטן מיר געקענט אױסבױען � מער־��ניקער ניצלעך שיל, נ�טיק�ט
צ�� .  אױף דער קרִיעדר�ן,  �רומגערעדט בעת אונדזער ג�נג געה�טמירה�בן 

דער , נ�ר ד�ס דריטע, קעון די שילעך זַײנען גע�ען נישקשהדיקע שט�ר
ז� . כ�טש � ביסל לענגער �י די �נדערע, איז גע�ען � לַײכטס, דזשעמז ק�רד

, �ט די �רנ�נט שטורעמדיקע ימיםזַײנען �לע גע�ען קל�נע �רן נ��יגירן אין 
 � נסיעה אױן בר�טן ים געמ�כט��לט , און ז� ��לטן גע�ען ש�ער �נגעל�דן

 לעכצטשױן גע בןה�דעם סט�ליערס ינגער �ז , מוראאיך ה�ב . ע ז�ךצט�ן ערנ
אױף יעדן �ל  . און דעקן27א�בער�ערקנאכן אױסבַײטן קלױסטערבענק אין 

ד�ס ערגסטע ��ס עס ��לט זיך געקענט מיט אונדז טרען בַײם גע�ען ט ��ל

                                                 
24  Deception Island  
25  Prince George Island  
26  Admiralty Sailing Directions  
27  topsides 
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 ��רטן ביז די ��ליש־יעגערס  מיר �עלן ד�רן איז, דערגר�כן �ּפנ�ר־אינדזל
  .קערן זיך צוריק בערך אין מיטן נ��עמבער

נ�ך � שטיקל ידיעה ��ס מע ה�ט געדרונגען ון די רעק�רדן ון דער 
די . רBדיקער זַײט �עדעל־ים ה�ט צו ט�ן מיט ּפרינץ־דזש�רדזש־אינדזלמע

ה�בן דערמ�נט � ה�ל , 28 די דרום־שעטלענדערב�שרַײבנדיק, ל�ט־�נ�ַײזונגען
ניט געקענט , ק�נער ון אונדז ה�ט געזען �ט די ה�ל. אױף דעם ד�זיקן אינדזל

עת אונדזר שנ�ר ב;  � נ�סע צי � טרוקענע,ז�גן צי זי איז � גרױסע צי � קל�נע
בַײם נ��יגירן ,  און שּפעטער אונדזערעראױף דער קרִיעדר�נדיק ג�נג 

, ל�גערןנ�כט און בַײ די אומרוִיקע ��29סערשטעגןלענג־אױס די �רירערישע 
��לט אין ס ��ס ע, ה�ט �ט די ה�ל זיך געד�כט אין מַײן �נט�זיע �י � ּפ�ל�ץ

30�רגלַײך �ּפגעטונקעלט די ּפר�כט ון �ערסַײ.  

דער ים־אױלױף ה�ט זיך �רגרעסערט די נ�כט און די ב��עגונג ונעם 
�ן �רומיקע קרִיע זיך �ען ניט �ען ה�ט . אַײז איז מערק�ערדיקער גע��רן

די �נלערנונג ון די קלעּפ איז , �נגעשל�גן אינעם אַײז ��ס אױף אים ל�גערן מיר
. מיר מוזן גיך דערגר�כן ה�רטע ערד אונטער די יס.  �ר די אױגןקל�רגע�ען 
די געד�נקען  ה�בן, הערט זיך אױף דער �יבריר נ�ך � ש�ערן �נל�ץ'�ען ס

אױב די ּפ�רטיע ��לט . מַײנע זיך גיך געדר�ט אױף דער קומעדיקער ּפר�בלעם
 ��לט ניט גע�ען �זױ ש�ער צו געינען � , זעקס מענטשןיט מער �ינגע�ען 
, �ז ד�ס ברענגען די ג�נצע חBרה אין � זיכערן �רט, איז קל�ר'סנ�ר ; ב�ש�ד

 ה�ט געד�רט זַײן �ן ענען ול מיט, מיט די קנ�ּפע מיטלען ��ס בַײ אונדז
 צ��נציק מענטשן אױף אונדזער זַײנען גע�ען �כט און'ס.  טירחהש�ערער

, �עטער, ��ס �ערט ּכסדרדיק קלענער צוליב �ינט,  שטיקל אַײזש�ימענדיק
�ז מיר איז , איך מוז זיך מודה זַײן. און ש�ערן ים־אױלױף, �נ�לנדיקע קרִיעס

�בער צוריק גערעדט בין ; גע�ען דער י�ך ון �חריות ש�ער אױף די ּפלַײצעס
די . געמונטערט דורכן געמיט ון די מענטשןּויא, ולירט גע��רןסטימאיך 

 גרינגער דעם אין ג�נצןאיז 'נ�ר ס, עלנטק�ט איז די שטר�ף בַײ דער ירערש�ט
�ז ,  ק�ן אומזיכערק�ט אין די מוחות ון זַײן ק�מ�נדעאיז ניט�'ס�ז , ב�של�סער

  .זיך ריכטנדיק אױף הצלחה, טוחזַײנע ב�עלן �עט מען דורכירן ב

). טן �ּפריל8דעם (ען הימל צו מ�רגנס �ה�ט געשַײנט די זון אינעם בל'ס
און העל�נד־אינדזל , קל�רענס־אינדזל ה�ט זיך קל�ר ב��יזן אױן ה�ריז�נט

                                                 
28  The South Shetlands ,גרוּפע אינדזלען נ�ענט צום �נט�רקטישן ה�לבאינדזל �.  
29  leads :ן ��סער אין די שּפ�לטן צ�ישן די קרִיעסזיך �לע מ�ל עענען און , �ט מ�ל ירן ז� אין ערגעץ ניט. ק�נ�לן מיט �

 .")לידס"�רױסגערעדט . (�רמ�כן
30  Versailles  
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ציקער שנ�־ב�דעקטער שּפיץ אױף נדער א�. זעןה�ט מען אױך געקענט 
כ�טש �ילו , �רט זיך אין די אױגן �י � שיץ־שַײנטורעםקל�רענס־אינדזל �

דער �ּפטימיסטישסטער דמיון ה�ט ניט געקענט געינען � לַײכטן �עג דורכן אַײז 
  .ריז  צימצומדיקן �ַײסןאון ים צ�ישן אונדז און �ט דעם

 און דער ל�נגער, לױזער הַײנט אין דער רי איז גע�ען � סך ּפ�קדער "
 ש�ימעןדי קרִיעס .  �י נעכטןהעכערק�טשענדיקער ים־אױלױף איז גע�ען 

שטר�ם  אױף דער דר�ן מיטן ניּכר �ז מיר . �רױף און �ר�ּפ מיטן ים־�נל�ץ
 31עךהַײלאַײז־און , בערג, ��רן די �לע ש�ערערע מ�סן קרִיעס, א�בערל�ך

איז ּכד�י מיר 'צי ס,  � ביסל �רומגערעדטאין ל�גער ה�ט מען. ל�זן זיך איבער
 אױף אים אױף דר�ן, מישן אױף א�נעם � ב�רג�ז�לן זיך לעת־עּתה אַײנה

Bן ניטל�גט'ס. מער�ז דער ב�רג �עט דר�ן , איך קען ניט זיכער זַײן.  ׂשכל אִיי
נדז אין אױב ער �רט ניט אױף מערB און ברענגט או. ריכטיקער זַײטאין דער 

�ז מיר ּפרּו�ן �ר�ּפל�זן די , גורל��ס ��לט גע�ען אונדזער , �ענעם ים �רַײן
 די שט�ציקע זַײטן ונעם ב�רג אינעם ים־אױלױף נ�כדעם אױףשילעך �ר�ּפ 

, מע ד�רף זיך אױך רעכענען מיטן ש�נס? ��ס די �רומיקע קרִיעס זַײנען ��עק
. איבערקערן בעת אונדזער איבערזַײן�עט זיך צעשּפ�לטן צי �ילו �ז דער ב�רג 

ון � גרױסער מ�סע אַײז  דורכן 'ס Bאיז ניט מיגלעך �ּפצומעסטן דעם מצ
און , שטר�ם, און �ז דער �ינט, אשר ה�ט ד�ס זַײז � ּפגם. דרױסנדיקן אױסזע

דער מיחוש זיך ב��ַײזן קען , טאױלױף שטעלן אױף שּפ�נונגען און �נגעצױגנק�
. איך ה�ב ניט ליב ד�ס דר�ן אױף � ב�רג, נ�ן. ּפלוצעם און ק�ט�סטר��ל

מיר ד�רן בלַײבן אױף אונדזער קרִיע ביז די צושט�נדן �רבעסערן זיך און 
  ".דעמ�לט מ�כן נ�ך � ּפרּוּו� דערגר�כן די יבשה

אונדזער קרִיע דורכגעג�נגען � ג�ר שט�רקע מ איז דורך "ה�לב זיבן נ
דער �עכטער מיט �נדערע ון דער ּפ�רטיע ה�בן געמ�כט גיך �ן . אױטר�סלונג

 און צ�ישן די �נדערע דזשעמז ק�רדגעונען � שּפ�לט ּפונקט אונטערן , �רומקוק
וט זַײנען די שילעך אין ניט מער �י ינף מינ. צ�� שילעך און דעם הױּפטל�גער

די צרה איז ניט געקומען דורך � . נ�ענט צו די געצעלטן, �ריבער איבערן שּפ�לט
ד�ס שטיק אַײז אונדזערס מיר ה�בן געקענט זען �ז .  קרִיעערשל�ג ון �ן �נדער

� דר� געט�ן און איצט איז געש�ּומען מיט דער לענגערער �קס צום ה�ט זיך 
 32ן �רױף און �ר�ּפזיך גע��רדי קרִיע דעריבער ה�ט . נדיקן אױלױףצוקומע

 אין דער ק�ער �ען דער אױלױף ה�ט  זיך צעשּפ�לטןה�ט, �י בַײ � שיף
 מיר. לי־ערך ניט אונטערגעה�לטןל�זנדיק די צ�� עקן , אױגעהױבן דעם מיטן

                                                 
31  hummocks  
32  pitch.  
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די דרַײ זַײטן זַײנען גע�ען , ון אַײזזַײנען איצט גע�ען אױף � דרַײעקיקן ּפליט 
, נ�כטדי  צוגע�לןאיז 'ס.  י�רדן אין דער לענג120און , 100, 90ניקער ��מער 

און �ר ה�לבער נ�כט ה�ט דער �ינט זיך �רשט�רקט , טעמּפ און �ר��לקנט
Bון מערער השּפעה ון מיר ה�בן געקענט זען �י דער ּפ�ק ענט זיך אונטער ד. 

�ז די צַײט איז נ�ענט �ען ,  געד�כטזיך מירה�ט 'ס, און שטר�ם, כ��ליע, �ינט
באמת איז גע�ען קל�ר �ז �ילו �ז דער .  ל�נצירן די שילעך ד�רןמיר �עלן

ה�בן מיר ניט געקענט בלַײבן , מצB איז שלעכט �רן �נה�בן אױף צו מ�רגן
די ב��עגונג ונעם אַײז . � געצ�לטע שעה לענגער �יער קרִיע אױף דזיכער 

  קער די קרִיע זַײן �זה�ט געקענט, אינעם ים־אױלױף איז גע��רן �לץ גרעסער
 ערמיר ה�בן זיך צוגעגר�ט �ר גיכ. זיך צעשּפ�לטן ּפונקט אונטערן ל�גער

ער  �רצ��לט ג�ר �לט גע�עןאונדז ��בַײ .  אױב עּפעס �זױנס ּפ�סירט�קציע
Bגרױס אונדז גענוג �ז ד�ס אַײז צעברעקלט זיך אין קל�נע שטיקלעך ניט , מצ

  .לױז צו ל�זן ניצן די שילעךגענוג אונטערצוה�לטן און ניט 

�בער אונדז איז , )טן �ּפריל9דעם (דער קומעדיקער ט�ג איז גע�ען זונטיק 
� סך �יכטיקע געשעענישן בַײ �ט דער . שבתער גע�ען ג�ר ניט ק�ן 

�עט זען אונדזער און דער � ט�ג ,  ירגעקומעןןזַײנען זונטיק עקסּפעדיציע
, םיעקס חדשזגעצ�ּונגענעם �ּפ�ר ון דער קרִיע �ּו מיר ה�בן גע�ױנט ּכמעט 

  .און דעם �נה�ב ונעם שיל־�רן

, דער אינדעררי איז גע�ען � ַײנער. ער ט�גהַײנט איז גע�ען � �רנומענ"
מ�סיקע ;  ��לקנס33 און קומולוסס�טורכ�טש � ביסל �ר��לקנט מיט סט

�ז מיט , מיר ה�בן געה�ט. רחז�ינטלעך ונעם דרום־דרום־מערB און דרום־מי
 זיבן � ז�גער .�ז� �ינט ��לט ד�ס אַײז זיך דר�ן נעענטער צו קל�רענס־אינדזל

"Bר�עגן און שטעגן בַײם ה�ריז�נט אױף מער�ד�ס . מ ה�ט מען געקענט זען 
נ�ר ה�ט ניט , אַײז ��ס צעש�דט אונדז ון די �ר�עגן איז גע�ען לױז

דער ל�נגער אױלױף ונעם צון־מערB . אױסגעזען אױסירלעך מיט די שילעך
רינגער �י נעכטן און געטריבן די קרִיעס צוז�מען מיט דער גאיז �רַײנגעקומען 

זַײנען  צ�ישן די מ�סן אַײז 34 אַײז־שטיקלעך לױזעדי. העכסטער בהלה
ה�ט ק�ן שיל ניט געקענט לעבן אין די ,  �י בל�טע גע��רן ביזאױגעשל�גן

ענע קרִיע ה�ט די א�ג. ון �רוםם אק�נ�לן ��ס עטן זיך און מ�כט זיך צו �רו
און נ�ך רישטיק ה�ב איך געה�סן ז� ז�לן , געליטן אין דער �לגעמ�נער טומל

ד �י מע לטן און �לץ צוגר�טן �ר � ּתיּכדיקן �נה�ב ב�לע�ר�ּפרַײסן די געצ
  ."די שילעךה�ט געקענט �ר�ּפל�זן 

                                                 
33  stratus and cumulus   
34  brash :ון אַײזבערג�, קלענערע שטיקלעך אַײז .ּפגעבר�כן ון קרִיעס �דער �ּפגעשּפ�לטן 
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, דזשעמז ק�רד נירן מיטןן ז�ל � �ז איך �ל�,איך ה�ב געה�ט ב�של�סן
און חוץ ,  ד�ס גרעסטע ון די שילעך גע�ען איזער. מענטשןמיט �ילד און עלף 
סלי ה�ט ר��.  געטר�גן � גרעסערן ט�ל ונעם ּפר��י�נטרדי � נשמות ה�ט ע

 די 36זַײנען ה�דס�ן און קרין,  מיט נַײן מענטשן35ד1דלי ד1קער מיטן�נגעירט 
  .37סטענק1ם (ילסלטערע אױן ע

מיר זַײנען . ב�לד נ�כן רישטיק ה�ט זיך ד�ס אַײז נ�ך � מ�ל �רמ�כט
מ ה�ט "�ען עלף � ז�גער , �זױ ולקום �י מיגלעךמיט די הכנות , גר�ט גע�ען

מיר ה�בן . לטן ּפונקט אונטער די שילעךיך אונדזער קרִיע ּפלוצעם צעשּפ�ז
�רל�גט די אױגן ,  גרעסערן ון די צ�� שטיקערן די ּכלים אױגעטר�גןליק אַײ

איך . דורכגעשניט מַײן ל�גערּפל�ץדער שּפ�לט ה�ט .  איצטז�ל קומעןאױף ��ס 
קוקנדיק �ריבער איבערן �לץ , און, בין געשט�נען בַײם ר�נד ונעם נַײעם בר�ך

מַײן ק�ּפ און ב איך געקענט זען דעם �רט �ּו ה�, בר�טערן ק�נ�ל ��סער
דער .  אינעם של�ז�ק � סך חדשים �ז איך ל�גטשּפ�רּפל�צעס ה�בן זיך �נגע

 ד�ס אַײז ה�ט . שּפ�לט ונעם זַײטדעראַײנק�עטש ונעם גוף און יס איז ד� בַײ 
, ם ��רטן אינעם געצעלטזיך �רנידעריקט אונטער מַײן ��ג במשח ון די חדשי

די שיכטן .  שנ� אונטערן ז�ק ד�ס אױסצוגלַײכןגעשטעלט אונטער�טאיך ה�ב 
�י ברעכע�דיק און ��קלדיק . צוג�בן שנ�די �רש�דענע ה�בן קל�ר ב��יזן 

נ�ר דער ב�ניץ ה�ט �ּפגעטעמּפט ד�ס געיל ון ! איז גע�ען אונדזער רו�רט
 די רִיערדיקע חדשים  וןאון במשח,  � קרִיע איז אונדזער ה�ם גע��רןדי. סּכנה

 ניט מער �י � בױגן אַײז �ז זי איז, ונעם דר�ן ה�בן מיר שִיער ניט �רגעסן
איצט איז די ה�ם צעשמעטערט גע��רן אונטער . טין ים� ש�ימענדיק אױף ג�ר 

עיל ון �Bדה און ניט־דערענדיקטק�ט ��ס איז  � גגעקומעןאיז אונדז 'ס, די יס
  .קױם צו ב�שרַײבן

די ר�גמענטן ון אונדזער קרִיע זַײנען נ�ך � ביסל שּפעטער 
�לע עסן , ה�בן מיר געגעסן אונדזער �נבַײסן ון ים־הינט־ל�ש, צונױגעקומען

לט זַײן דער בעסטער ���ז � גוטער מ�לצַײט , איך ה�ב געמ�נט. צו ז�ט
 מיר ה�בן ניט און מחמת, צוגר�טאונג �ר דער נסיעה ��ס מוז איצט קומען

ה�בן מיר געקענט ,  קומט די רגע עס�ען, געקענט מיטברענגען ד�ס ג�נצע ל�ש
 איז אױרוףדער . �ז � ונט אױגעגעסן איז � ונט גער�טע�עט, ה�לטן

דער ּפ�ק ה�ט זיך גוט געענט און די ק�נ�לן . מ"�גער נגעקעומען א�נס � ז
די צושט�נדן זַײנען ניט אין ג�נצן גע�ען ��ס מע ה�ט . זַײנען שייק גע��רן

                                                 
35  Dudley Docker  
36  Huberht[sic] Hudson ,דער נ��יג�ט�ר ;Tom Crean , יזיר  ")דער אירישער ריז("דער צ��טער �
37  Stancomb Wills  
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 און ד1דלי ד1קערדעם .  נ�ר מע ה�ט ניט געקענט ��רטן אױף בעסערע, גע��לט
ז�ּפ�סן ה�ט .  �רַײןין ��סער ה�ט מען גיך �ר�ּפגעל�זט אסטענק1ם (ילסדעם 

די צ�� שילעך ה�ט מען געצױגן ��עק ון די נ�ענטע און , מען �רַײנגע��רן
��ס אין איר , ק�לוזשע �ענעם ��סער דרַײ מַײלן אין דער בר�טקרִיעס אין � 

ס  ד� גע�ען איזדזשעמז ק�רדדער . �ן א�נציקער און מעכטיקער ב�רגש�ימט 
ש�ער �נגעל�דן מיט ז�ּפ�סן און רעשטלעך , לעצטע שיל �ּפצו�רן

טיק נ��לערל� ז�כן ��ס מיר ה�בן דעמ�לט ג�ה�לטן �ר . ל�גער־אױסריכט
�ען די דריקונגען ונעם ּפרימיטי�ן , ��עקגע��רן ה�בן מיר � ביסל שּפעטער

 מע קען ד�ך איבערלעבן מיט ג�ר קנ�ּפע .לעבן זַײנען נ�ך שטרענגער גע��רן
די קל�ניק�טן ון צי�יליז�ציע ��רט מען ב�לד ��עק �ז מע שט�ט . מיטלען

און מיט דער קנ�ּפסטער געלעגנה�ט , ן ה�רבן ממשותּפנים־אל־ּפנים מיט
  .קען � מענטש לעבן און �ילו ל�כן,  עסן און �ּפד�ךאַײנצוש�ן

קרִיע ם אױף דער ון דער ה�� מַײל  שילעך זַײנען גע�ען �ַײט די דרַײ
�רַײן אין דער , מיר זַײנען געה�ט געג�נגען דורך די ק�נ�לן. מ"צ�� � ז�גער נ

�נל�ץ שױמיק ��סער מיט �ען מיר ה�בן דערזען �ן , גרױסער ק�לוזשע
 אין � ��38נטל�צ �י � נדז צו צו או��רנדיק אַײז ��ס עס �רנענטערט זיך

עס און צ�� ריזיקע מ�ס,  געטריבן אױף מיזרח39ריסדעם ּפ�ק ה�ט � ל�צ. טַײך
דזשעמז דער . יקע גענגדאַײז ה�בן זיך אױף אונדז געטריבן אױף צ�� צונױקומענ

 און רודערנדיק 40זיך �ענדנדיק שט�רק אױף לינקס. גע�רן �רױסאיז  ק�רד
די �נדערע צ�� שילעך . זיך �רױסצודר�עןה�בן מיר ב�הױבן ,  �לע ּכוחותמיט

דער .  ון הינטן ה�בן ז� ניט אַײנגעזען די סּכנהכ�טש, זַײנען אונדז נ�כגעג�נגען
נ�ר דורך , איז עס ּכמעט געכ�ּפט גע��רן,  איז גע�ען ד�ס לעצטעסטענק1ם (ילס

.  �נשטױסנדיקן אַײז�רױס ונעםט עס זיך געה�לטן ען ה�גונגגרױסע �נשטרענ
די �ירקונג . איז גע�ען �ן אומגע��נטלעכע און אױשרעקנדיקע איבערלעבונג'ס

ד�ס . ון ים־ל�ץ אױן אַײז איז גע��נטלעך ניט �זױ דַײטלעך �י דעם ט�ג
איז , געד�כט  זיךה�ט, ב�ל�ט מיט � גרױסער כ��ליע, �נקומענדיקע אַײז

��לטן מיר , אױב מיר ה�בן זיך ניט געקענט צִיען רַײ; 41גע�רן � דרַײ קנוּפן
  .�42רונטערגעג�נגען�נגעילט מיט ��סער און ��דאי 

                                                 
38  tidal bore :�י � ��נט ון , צונג מיט � הױכן און שט�ציקן �רנט� ים־ל�ץ ��ס שטר�מט גיך שטר�ם־�רױף אין � לע

  .��סער
39  tide-rip :ל�ץ מיט � שט�רקן שטר�ם  .� ים־
40  … starboarding the helm ... 
41  knots : יס6076(א�ן קנוּפ איז א�ן ים־מַײל  .אין א�ן שעה)  
42  swamped 
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ון דער ב�רג ��ס ליגט �43ינט־�רױףמיר ה�בן ש�ער גערודערט � שעה  
  דיאױףזיך �נגעשטױסן דער ים־אױלױף ה�ט . אינעם �ענעם ��סער

. לוטןגע��רן � שּפריץ זעקציק וס אין דער , �ערטיק�לע זַײטן
��רן דער אױלױף , רחדיקן עקז בַײם מי44מּפערלעך איז ד� �ן אַײזוסשַײב�

ע��רן זַײן צ,  גואה�ט זיך צעבר�כן א�דער ער איז �נגעקומען בַײם ב�רג
אין �נדערע אומשט�נדן ��לטן מיר .  אַײז��נטער�ר בל�ַײסן שּפריץ אױף דע

איז גיך 'נ�ר ס,  ּכדי צו ב��ּונדערן דעם סּפעקט�קל�ּפגעשטעלטזיך אשר 
בעת מיר זַײנען גע�רן . ה�בן מיר ב�ד�רט � ל�גער�רט, �נגעקומען די נ�כט

 צ�ישן צ�� ד1דלי ד1קערדער איז ,  צ�ישן די קרִיעס �לץנ�ך, צון־מיזרחאױף 
�ז � , ד�ס �לטע �ערטל.  �רַײנגעק�עטשט גע��רן זוכנדיק � דורכ�עגעסמ�ס

איז �ט ּפונקט �זױ אמת אינעם �נט�רקטיק , דורכ�עג איז דער לענגסטער �עג
ד1דלי זיך צוגעבונדנט צום  ה�ט דזשעמז ק�רדדער . �י אינעם רידלעכן געגנט

 געבר�כט נ�ך � מ�ל �רױסעסאון נ�ך � ביסל שלעּפן ה�ט , רנו מיט � שד1קער
, זוכנדיק � גל�טע, מיר ה�בן זיך �רױס געַײלט אינעם בין־השמשות .ונעם אַײז
 אינעם  זיךט�יג��ס און ב�לד געונען � היּפש גרױס שטיק , �לטע קרִיע

איז 'נ�ר ס, אידע�לער ל�גער�רטען ק�ן ניט גע�בשום־און איז 'ס. אױלױף
 � �כטמיר ה�בן �רױגעשלעּפט די שילעך און ביז . טער גע��רןצשױן ינ
 ה�ט ר�לעך 45ױ�ןאאון דער טר�נ מ אױגעשל�גן די געצעלטן"ז�גער נ

 ב�לד איז די ג�נצע חBרה �נגעק�רמעט און גליקלעך גע��רן אין די .געברענט
שרַײב �ן אין דער ה�ב איך דערהערט שטיקלעך געז�נג בעת איך , עצעלטןג

  .ל�גהעט

 עלףעּפעס �ן אומרוִיק געיל ה�ט מיך �רױסגעטריבן ונעם געצעלט בערך 
די שטערן .  � קוק געט�ן אױן שטילן ל�גער ה�ב איך,מ די נ�כט"� ז�גער נ

�ז די קרִיע ה�ט זיך �רומגעדר�ט מיטן , צ�ישן די שנ���ען ה�בן ב��יזן
איך . ��ס ברענגט אױף איר ּפלוצעמדיקע שּפ�נונגען,  צוצום אױלױףל�נגען עק 

ער ז�ל זיך , ה�ב זיך געל�זט �ריבערג�ן איבער דער קרִיע רעדן מיטן �עכטער
ם געצעלט און בעת איך בין �רבַײ דע, קומט � שּפ�לט'גוט �רומקוקן ט�מער ס

זיך , ון די מ�טר�סן ה�ט זיך די קרִיע � ה�ב געט�ן אױן ק�ם ון �ן אױלױף
די מענטשן זַײנען גע�ען אין א�נעם ון די . לטן אונטער די יס�צעשּפ

��ס עס ה�ט זיך �נגעהױבן צעצִיען בעת ד�ס אַײז ה�ט זיך , 46קוּפ�ל־געצעלטן

                                                 
43  … to windward …  
44  icefoot :ואיבערגעל�זט נ�כדעם ��ס דער ט�ל איבערן , ן � ב�רג צי � קרִיע ��ס שטעקט �רױס אונטערן ��סער� ט�ל 

  .��סער צעג�ט זיך
45  blubber stove  
46  dome-shaped tents 
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ה�ט זיך געל�זט הערן ,  � דערשטיקענישעּפעס, עטער קל�נג�רדוש� . געענט
געה�לן עטלעכע , איך ה�ב זיך געַײלט �רױס. ונעם אױסגעצױגענעם געצעלט

  "?בַײ אַײך איז גוט ",אױסגערון, מענטשן ��ס קריכן �ער ון דער ק�נ�ע

דער שּפ�לט . ערטה�ט עמעצער געענט" ,צ�� זַײנען �ר�ּפ אין ��סער"
�ען איך ה�ב זיך �ר�ּפגע��רן בַײם און , �רבר�טערטיר ה�ט זיך ביז � וס 

איז גע�ען � של�ז�ק 'ס. ה�ב איך דערזען � �ַײסלעכן חץ אױן ��סער, ק�נט
 מיט � ה�ב איך ה�ב אים געקענט �נכ�ּפן און. מיט � מענטש אינע��ניק

מיט עטלעכע סעקונדעס שּפעטער . סן מענטש און ז�ק אױף דער קרִיעַײר�ר
צום גליק איז . זַײנען די אַײזק�נטן מיט אומגעהַײערער קר�ט צוז�מענגעקומען

ן � ע�ניט ��לט דער אינצידענט גע�, ע�ען אין ��סערגבלױז א�ן מענטש 
��ס איז נ�ס ביז , 47לנעסה�ט געה�לטן ה�דער גער�טע�עטער ז�ק . טר�געדיע

דער שּפ�לט ה�ט זיך נ�ך �  . גע�עןגעזונטצו דער ט�ליע �בער חוץ דעם איז ער 
 און מַײן געצעלט זַײנען גע�ען אױף א�ן זַײט ון דזשעמז ק�רדדער . מ�ל געענט

מיט דער הילף ון � צ��־דרַײ . ון די איבעריקע אױף יענער זַײטדער עענונג א
ה�ט די ג�נצע חBרה זיך גענומען ,  איך ד�ס געצעלט �ר�ּפגעצױגן ה�במענטשן

יבערן �רבר�טערנדיקן  אדזשעמז ק�רדט דעם לעּפאַײליק געש, 48שטריקלצום 
,  מענטשן אױף דער זַײט איבעריקעמיר ה�בן געה�לטן דעם שנור בעת די. שּפ�לט

 ק�נ�ל �דער זיך שּפרונגען איבערןזַײנען �ריבערגע, �נדערןא�נער נ�כן 
די נ�כט . סוף־ּכל־סוף בין איך געבליבן א�נער �ל�ן. ק�ר�ּפקעט איבערן שיל

ה�ט �ר�ּפגעשלונגען די �לע �נדערע און די גיכע ב��עגונג ונעם אַײז ה�ט מיך 
ענדיקע קרִיע  רגע איז מיר ד�ס שטיקל ש�קלאױף �. גענ�ט �ר�ּפל�זן דעם שנור

וקנדיק אינעם ינצטערניש אַײנקזיך  .גע�ען דער עלנסטער �רט אױף דער �עלט
איך . טונקעלע יגורן אױף דער צ��טער קרִיעה�ב איך קױם געקענט דערזען די 

,  אױן ��סערסטענק1ם (ילסאים געה�סן �ר�ּפל�זן דעם , ה�ב צוגערון �ילדן
מיט זַײן ש�רן ׂשכל ה�ט ער . געד�רט מטריח זַײןנ�ר איך ה�ב זיך ניט 

עס געירט בַײם , ה�ט מען שױן גענומען ד�ס שיל, �רױסגעזען דעם ב�על
מיך , אין � צ��־דרַײ מינוט �רום ה�ט עס מיך דערגר�כט. אַײזק�נט

  . �רַײן�ריבערגעשיט אינעם ל�גער

וס אין דער לענג 200 � שטיק ל�ך אַײז מיר זַײנען איצט גע�ען אױף � 
די . ק�נער ה�ט יענע נ�כט ניט געשל�ן.  וס אין דער בר�ט100  �און

ה�בן מיר גע��רט ביזן ,  ה�בן געבל�זן אין די �רומיקע שטעגן�49רק�ס

                                                 
47  Ernest Holness ,ה�צער.  
48  painter ,  .ל� קל�נער שנור מיט א�ן עק צוגעבונדן צום �דערב�רד ון � שי
49  orcas דער� killer whales 



 20 

ַײנען די שעהען ז.  קוקנדיק אױף סימנים ון נ�ך � שּפ�לט אינעם אַײז,�רט�ג
ּפ�מעלעך �רבַײ בעת מיר טוליען זיך אין � רעדל �דער ג�ען �הין און צוריק 

און , מ" � ז�גער דרַײמיר ה�בן �נגעצונדן דעם טר�נאױ�ן . צוליב ��רעמק�ט
ה�בן מיר זיך ט�קע געקענט , מיט ליולקעס און � טעּפל ה�סער מילך צו יענעם

, על־ּכל־ּפנים זַײנען מיר סוף־ּכל־סוף אונטער �עגנס. צןילן לַײכטער אױן ה�ר
מער ניט . ��לטן מיר ז� געקענט גוBר זַײן, ז�לן קומען סּכנות און ש�עריק�טן

  .ד�ס אומב�ה�לענע דר�ן בַײ �ינט און שטר�ם אין די הענט

 

   די שילעך אױף � קרִיע5

, מ" � ז�גער עקסז�נץ ונעם ב�גינען איז �נגעקומען דער ערשטער גל
און ון ,  איז גע��קסןאױלױףדער . ה�ב איך ב�ז�רגט גע��רט אױן העלן ט�ג

צַײט צו צַײט איז אונדזער אַײז נ�ענט �רומגעריגנלט גע��רן אין ענלעכע 
און דערנ�ך , 50שהו ןמ ה�בן מיר געגעסן � ה�ס" ה�לב זיבן. שטיקער

די געלעגנה�ט איז �נגעקומען . ביז דער ּפ�ק ז�ל זיך עענען ן ��רטגעשט�נען
ז� , ה�בן מיר �ר�ּפגעל�זט די שילעך אין ��סער �רַײן,  � ז�גער�כט

דזשעמז דער . און �נגעהױבן געינען � רוטע דורך די שטעגן אױף צון, �נגעל�דן
 דלי ד1קער1ד און דער סטענק1ם (ילסדערנ�ך דער , רִיער גע�רן איז �ק�רד

  געה�ט ה�בן מיר51עִיקדי שילעך ז�לן זַײן מער ים־ּכדי . אױף הינטן
 גרינסן אױף דער געטריקנטעאון , קירקעס, איבערגעל�זט עטלעכע ל�ּפעטעס

עקגע��רענע ז�ּפ�סן �י � קרִיע און � ל�נגע צַײט ה�בן מיר געקענט זען די ��

                                                 
50  hoosh : ון ּפעמיקען געדישעכץ�ט אױך מיט ביסק�יטן אױב , )�וסגעטריקנטע צעמ�לטע שטיקער ל�ש און עטס( �

�ר�ן.  
51  seaworthy  
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מיר . די שילעך זַײנען נ�ך �לץ ש�ער �נגעל�דן. טונקעלער לעק אױן אַײז
ה�ט 'ס. מ" � ז�גער עלףאין � מהלך �ן ��סער , זַײנען �רױס ון די שטעגן

 דער דער ר�נד ון ּפ�ק אין�בער ,  ון מיזרח � שט�רק �ינטלןזיך געבל�ז
גלַײך �י � , נעם אױלױף�ַײטנס ה�ט אונדז ב�שירעמט ונעם ג�נצן ּכוח ו

 אינעם  52 כ��ליעסל�נגעב�שירעמט � טר�ּפישן אינדזל ון די ריף ק�ר�ל־
און ב�לד נ�ך ה�לבן ט�ג  אונדזער �עג איז גע�ען איבערן �ענעם ים .ּפ�צייק

 אױף 53גענומען זעגלען,  צונדיקן עק ּפ�ק דעםנגען �רוםזַײנען מיר �רומגעש�ּו
Bרױס נ�ך �לץ דזשעמז ק�רדמיטן , מער�ּתיּכף ה�בן די ש�ער �נגעל�דענע . 

ז� רירן בעת  ��ס 55שּפריצן זַײנען �רַײן. 54שילעך �נגעהױבן �רבעטן ש�ער
ב�לד קל�ר איז אונדז ,  מיט אַײזב�דעקנדיק די מענטשן און ּכלים, ז� �לן �ר�ּפ

 איך ה�ב �רומגעדר�ט דעם .�ז מיר קענען ניט זיכער �ַײטער�רן, גע��רן
די �נדערע שילעך ,  מ�לגעל�ן צום �ּפד�ך אינעם ּפ�ק נ�ך �, דזשעמז ק�רד

 אַײז זַײנען ניט גע�ען ק�ן ר�נדצוריק אינע��ניק ונעם . זעגלען נ�ך
 ג�נצע חBרהאון די , מ" � ז�גער נדרַײ�ט ד�ס איז גע�ען  .כנדיקע כ��ליעסברע

 ליגנדיק שטיל �רױס ה�ט �56 גרױסער קרִיעב�רג. זַײנען גע�ען מיד און ק�לט
ּפט ה�בן מיר �רױגעשלע געכ�ּפט דעם בליק און מיט � ה�לבער שעה שּפעטער

,  ער איז גע�ען � ַײנער.בערצונעכטיקן איזיך געל�גערטדי שילעך און 
און ונעם ל�גער , מיט � צוצִיענדיק מ�סי�ן אױסזע, בל�ער ב�רג, גרױסער

דער העכסטער . ה�בן מיר געה�ט � גוטן אױסבליק אױן �רומיקן ים און אַײז
�לע �חוץ נ�ך � ה�סן מ�לצַײט ה�בן .  וס איבערן יםוצן�ען � עשּפיץ איז ג

יעדער א�נער ה�ט זיך געד�רט �ּפרוען . זיך ��עקגעל�גט של�ןדעם �עכטער 
 און די ניט־גע�ױנטע �נשטרענגונגען ון נ�ך די צרות ון דער רִיערדיקער נ�כט

דער ב�רג ה�ט י� אױסגעזען �י ער  . שעהען בַײ די רודערס36די �רג�נגענע 
צו טיף און מ�סי� צו �ערן שט�רק , ם צעשל�גנדיקן יםקען ב�שט�ן דע

ה�ט גע�ען �י מע  נ�ר ער איז ניט �זױ זיכער ,�נגערירט ונעם ים־אױלױף
�ז דער , ב��יזן,  מיך צוגערון דער �עכטער�רום ה�לבער נ�כט ה�ט. געמ�נט

 גרױס �. עם אַײזון־מיזרח ה�ט אונטערגעגר�בן דצש�ערער אױלױף ונעם 
מיר ה�בן זיך . �כט ון מַײן געצעלטוס   �כןשטיק ה�ט זיך ��עקגעבר�

געונען �ז אױף דער , איז מיגלעך אינעם ינצטערניש' ס�יל�רומגעקוקט 
מערBדיקער זַײט ב�רג �ערט גיך ��עק די דיקע דעקונג שנ� דורך די �נ�לן ון 

                                                 
52  rollers 
53  “laid a course”  
54 " make heavy weather"  
55 " They shipped sprays …"  
56  floeberg :ון � גלעטשער, עּפעס �י �ן אַײזב�רג, נ�ר געורעמט דורך קרִיעס הַײלען זיך אױף �נדערע קרִיעס, נ�ר ניט 

  .געבל�זן ונעם �ינט
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איך ה�ב בַײ זיך .  ה�ט געורעמט ּפונקט אונטערן ��סערשּפיגל�ן אַײזוס. ים
ה�ב איך ניט �רױסגערון די , איז ניט� ק�ן ּתיּכדיקע סּכנה'ב�של�סן �ז ס

  . דער נ�כט וןדער �ינט ון צון־מערB ה�ט זיך �רשט�רק במשך. �נדערע

�ר��לקנט און נעּפלדיקען גע�טן �ּפריל איז 11דעררי דעם נאידער . 
�ז דער ּפ�ק , ב��יזן ט�גליכט ה�ט  ד�סאון,� טומ�ןגע�ען  איז בַײם ה�ריז�נט

ניט געקענט �ר�ּפל�זן די מען ה�ט , ה�ט נ�ענט �רומגערינגלט אונדזער ב�רג
ון ניט געקענט זען ק�ן סימןןמיר ה�ב. שילעך אינעם ש�ערן אױלױף  

און , ילצ�ליקע ��לישן און �רק�ס ה�בן געבל�זן צ�ישן די קרִיעס. ��סער
 זַײנען �רומגעלױגן �רום 57און דרומדיקע רוחות, שטורעם־�גל, ק�ּפטױבן

די סצענע �רום דעם ל�גער בעת דער ט�ג �ערט העלער איז . אונדזער ב�רג
�ז מיר ה�בן זי ,  איך מוז זיך מודה זַײןנ�ר, אומב�שרַײבלעך ּפר�כטיק גע�ען

 ּפ�ק און קרִיע זַײנען צו אונדז  ון ה�בנדיקע בערגעלעך.ַ�כט�טראומרוִיק ב
, ��ס ז� צעברעכן זיך שּפעטער ד� און ד�רט, צוגעש�ּומען אין ל�נגע כ��ליעס

לױף ה�ט זיך �ז יעדער אױ.  ��סערן ון �ּפ�סןב��ַײזנדיק די טונקעלע 
אַײז טריבן קרִיע־ה�ט ער גע, אױגעהױבן �רום אונדזער גיך אױל�זנדיקן ב�רג

מינערנדיק די , שנ�דעקונג אױבן�ּפשערנדיק �לץ מער ון דער , אױן אַײזוס
 די קרִיעס ה�בן זיך צוריקגעצױגן ּכדי צו מ�כן נ�ך �ן �ען. גר�ס ונעם ל�גער

��ס ��קסט גיך אין דער , ט ד�ס ��סער גע�יכערט איבערן אַײזוסה�, �נ�ל
�בער .  די שילעך אין �זעלכע צושט�נדן ��לט גע�ען ש�ערל�נצירן. בר�ט

,  ��רסליזַײנען, איז געורעמט גע��רן � סטעשקע'�זױ �ט �ז ס, און �ידער
זיך , ּפיץ ונעם ב�רג�רױגעקר�כן אױן העכסטן שאון איך , �ילד

נ�ך דעם ��ס � סך . זוכנדיק � בר�ך אין ּפ�ק, �רומגעגל�צט ביז צום ה�ריז�נט
שעהען זַײנען ּפ�מעלעך �רבַײ ה�ט זיך ב��יזן �ַײט ��עק אױן אױלױף־ה�ב 

�ט ה' זיך געד�כט �ז סה�ט'ס.  אינעם ��רנדיקן אַײזעלד� טונקעלער בר�ך
איך ה�ב קינאהדיק . �זױ ּפ�מעלעך איז ער צוגעקומען, געדױערט ע�נען

��ס ז� ליגן ױלע ,  רידלעכע ב�ה�לטונג ון צ�� ים־הינטב�מערקט די רוִיקע
 ניט געה�ט ק�ן ה�בן ז�, ז� איז גע�ען ג�נץ ב�ק�עם. אױף � �יגנדיקער קרִיע

,  � טר�כט געט�ן לחלוטיןאױב ז� ��לט. ה�בןמורא צו , �רגןסיבה זיך צו ב�ז
עה סידיקער נ �י �ן אידע�לער �ר � ר�,דעם ט�ג, ��לטן ז� אים ג�ה�לטן

 אין קער אונדז ירןאונדז איז דער ט�ג גע�ען �י ער . אױן קוליענדיקן אַײז
ילט ניט גע זיך איךה�ב�ז ק�ן מ�ל רִיער , מיר ד�כט זיך.  �רַײןיענער �עלט 

�ז איך ה�ב �ר�ּפגעקוקט אױן . �זױ ש�רף אומרוִיק ון זַײן דער �נירער
�ּפצורוען די אױגן ונעם �נשטרענג ונעם גל�צן אױן בר�טן �ַײסן , ל�גער

                                                 
57  cape pigeons, petrels, and fulmars 
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, געשּפר�ט דורכגעשניט ון דער א�נציקער ש��רצער ב�נד �ענעם ��סער
, די ב�ל�טערס מַײנע ��רטן מיט � שט�רקן אינטערעסקענט זען �ז ה�ב איך גע

 צוז�מענשטױס ן ש�ערג�ר �נ�ך . ז� ז�ל זיך דער�יסן ��ס איך ה�לט דערון
איך בין ." זי ה�ט זיך צעשּפ�לטן אין מיטן", ה�ט עמעצער זיך ש�רף �נגערון

  י�איז'ס. �ּו די מענטשן קוקן �ןגעל�ן , �ר�ּפגעשּפרונגען ון דער קוקסט�נציע
ה�ט זיך ב��יזן צו זַײן בלױז �ן א�בערל�ך־שּפ�לט 'נ�ר ס, � שּפ�לט גע�ען

דער סט�ליער .  צעשּפ�לט זיךאמיט ניט ק�ן סימן �ז דער ב�רג גו, אינעם שנ�
ע�רן אױף � שטיק �ז רִיער דעם ט�ג איז ער ��עקג, ה�ט ב�רוט דערמ�נט

איז ד�ס אַײז אונטער די , ער איז געשט�נען בַײם ר�נד ונעם ל�גערשטח. אַײז
� גיכער שּפרונג איבערן ��קסנדיקן . סע�יס ��עק ון דער גרעסערער מ

  .שּפ�לט ה�ט אים גער�טע�עט

 ה�רצן איז א�נע ון די דאגות אױן .געצױגןאױס  ל�נגה�בן זיךדי שעהען 
 מַײל 80, מהלךבן דורכן רַײ דער שטר�ם �עט אונדז ט �זגע�ען די מיגלעכק�ט

ּפרינץ־דזש�רדזש־אינדזל אין  און קל�רענס־אינדזלצ�ישן , אין דער בר�ט
נטער ענ�ר ּפ�מעלעך איז ד�ס �ענע ��סער נע; �ענעם �טל�נטיק �רַײן

� ל�נגער . עס אונדז שִיער ניט דערגר�כטאום ה�לבן ט�ג ה�ט , געקומען
ה�ט זיך אױסגעצױגן בוז צום , �ן ענגער נ�ר � שייקער, שּפ�ליר

מיר . אונדזער ש�נס איז � ביסל שּפעטער געקומען. דרום־מערבדיקן ה�ריז�נט
ז� , ה�בן אַײליק געשיקט די שילעך איבערן ק�נט ונעם �יגנדיקן ב�רג

דזשעמז דער .  זיך אױף אונטער ז�ט�עק ונעם אַײזוס בעת ער ה�בגעדר�ט �
 איז שִיער ניט איבערגעקערט גע��רן דורך � קל�ּפ ון אונטן בעת דער ק�רד

מיר ה�בן . ��סער טין ומען אינעםגעק�ננ�ר ער איז , ��עקב�רג קַײקלט זיך 
. טלעכע מינוטן זַײנען מיר ��עקך ון ע ז�ּפ�סן און ּכלים און במשן�רַײנגע��ר

 ה�בן געה�ט גוטע זעגלען און מיט � דלי ד1קערד1 און דער דזשעמז ק�רדדער 
מיט די ,  דעם שּפ�לירלענג־אױסגינציקן �ינטל ה�בן ז� געקענט ּפר�גרעסירן 

דער ים־אױלױף איז ש�ער גע�ען . ק�טשנדיקע עלדער אַײז אױף ב�דע זַײטן
� ּפרּו� אױצושטעלן � .  די קרִיעסאיבער �כןר � שּפריץ ה�ט זיך צעבאון

די גר�ס .  �רה�לטןל�נג ה�ט אונדז סטענק1ם (ילס זעגל אױן שמ�טע נעקל�
און בעת מע ה�ט מיט אים , ונעם זעגל איז צו קל�ן גע�ען צו זַײן ניצלעך

. קער זַײן סּכנהדיק'�ּו ס,  צו צו דער קרִיעה�ט ד�ס שיל צוגעדר�ט, גע�רבעט
, דלי ד1קער1דה�ב איך נ�ך אים צוריקגעשיקט דעם , דערזעענדיק זַײן קלעם

 דלי ד1קער1דדער .  בַײ � שטיק אַײזדזשעמז ק�רדנדנדיק דעם בידער�ַײל �ר
�רלױרן דער �ּפה�לט אונדז ה�ט , סטענק1ם (ילסה�ט געד�רט בוקסירן דעם 

מ�ל   די דרַײ שילעך נ�ך �געה�ט �ען איך ה�ב. צ�� שעה טַײער ט�גליכט
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  ה�ב איךב�לדאון ,  דעם שּפ�לירלענג־אױסזַײנען מיר �ַײטער �ר�ּפ , צוז�מען
Bעט '�ז ס, ה�ט זיך געד�כט'ס; דערזען � בר�טערן מהלח ��סער אױף מער�

��ס , 58 צוק�ּפענס ון �ן אַײזצונג. ונעם ּפ�קנה�לט� ונעם �רױסל�זןאונדז 
 מיר �רַײנקומען אינעם קענען ��ס דורך אים אַײנרַײסה�ט ּכמעט �רמ�כט דעם 

ורעמט �י אױסגע,  איז גע�ען � כ��ליע־�ּפגעש�ענקטער ב�רג,�ענעם �רט
 ��ס 59ן אַײזיקער צערבערוס�י �,  �רזעענישעּפעס � טשיק��ע �רן־מובל

און ה�ט זיך �זױ ש�ער , ער ה�ט � ק�ּפ געה�ט און אױגן. היט �ּפ דעם �עג
 ה�בן זיך ַײנעדי זַײטן ז. �ז ער ה�ט זיך שִיער ניט ק�ּפױערגע��רן, געק�טשעט

ן ה�ט געהױב בעת ער ה�ט זיך נ�ך � מ�ל אױ און,טיף אַײנגעטונקט אין ים �רַײן
עלעה� ער ה�ט זיך ,  זַײנעד�ס ��סער אױסגעזען �י שר�מנדיק ון די אױגן

אשר �עט ד�ס דער .  מיר זַײנען �רױס ונעם �נכ�ּפ ון די קרִיעסס ��ע��נטצ
�בער בַײ אונדז איז דער רושם דעמ�לט גע�ען , זיע�ל�ענער ה�לטן �ר � �נט

�רומגערינגלט מיט �לערל� ,  צי�יליזירטן מצB � �ױנען איןדי ��ס .מתערא�ן 
קענען קױם , ה�מישע �ערק ון די א�גענע הענטמינים לעבן און מיט די �לע 

רוט זיך �ּפ אױף , אונטער דער השּפעה ון די אױגן, �י גיך דער מוח, �רשט�ן
 די בילדער �י� מ�דנעק�ט און �עבט �רום איר טשיק��ע 

 מיר ה�בן שױן ל�נג גע�ױנט אין מיטן .ַײערליכט־�נט�זיעס ון די קינדערי�רן
ה�בן מיר זיך ה�לב אומ�יסיק ב�מיט צו דערזען ענלעכק�טן צו , אַײז

מענטשלעכע ּפנימער און לעבעדיקע �רמען אין די �נט�סטישע ק�נטורן און 
  . און קרִיעג�ר גר�בע געשט�לטן ון ב�רג

 

  די שילעך אין מיטן אַײז6

                                                 
58  ice-tongue : ון � גלעטשערסּפעציעל � , ש�ימנדיק אױן ��סער") רגקרִיעב�"ון ז�ער , ד�, �דער(� �רלענגערונג 

  .�י � צונג, ענגע, ל�נגע
59  Cerberus : ון ה�דיז , קעּפ) גע��נטלעך, דרַײ(� גרױסער הונט מיט עטלעכע  ).Hades(ער ה�לט ��ך בַײ די טױערן 
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 שיל מיט ריעדע, דן צו � ש�ערער קרִיענ�ר נ�כט ה�בן מיר זיך צוגעבו
 צונױשטױסן אינעם ז� ז�לן זיך ניט, נדער קױּפל אױף � ב�זושטריקלזַײן 

אױגעז�טן ��סער �ר , טר�נאױ�ןמיר ה�בן �רױסגעזעצט דעם . ים־אױלױף
אױך ה�ב איך �רױסגעזעצט די . מיט ק�לטע ר�ציעס, ה�סער מילך

די איבערלעבונג ון . קוּפ�ל־געצעלטן און �ר�ּפגעצױגן די דעקונגען ון די ר�ן
�ז די געצעלטן מוז מען אַײנּפ�קן , נעכטן אױן בר�טן ים ה�ט אונדז ב��יזן

�ררױרן ,  �דערב�רדןר שּפריץ ה�ט זיך צעשּפר�ט איבערדע. �נגעצױגן
קער טי�נדערע ש. ��ס איז ב�לד געערלעך ש�ער גע��רן, טוךגע��רן אױן 

 ה�בן מיר. ון אונדזער קנ�ּפ געצַײג ה�ט מען געד�רט �רױס��רן די נ�כט
 רעדוצירט  מירה�בן�בער איצט , געה�ט געטר�גן ניט מער �י די נ�טיקסטע ז�כן

, אױף � שטילער נ�כטמיר ה�בן געה�ט .  גרענעץ ון סּכנהביזן ּפונקט ז�כןדי 
�ַײל שטיקער רַײ אַײז ה�בן , �ּפבינדןגעד�רט זיך �בער ב�לד ה�בן מיר 

וגעצױגן צו דר�נדיק אַײז איז �לע מ�ל צ. �נגעהױבן �רומקריכן �רום דער קרִיע
ּו עס שטױסט זיך און דריקט �,  ון � ש�ערער קרִיע60דער �ינט־�ר�ּפ־זַײט

ה�ב בַײ זיך ב�של�סן מיר ז�לן ניט איך .  שטר�ם דער השּפעה ונעםצוליב
דער�ר , איבערלעבונג נעכטן בַײ נ�כטריזיקירן מיט �ן איבערחזרונג ון דער 

כט די שעהען חושך ר�מיר ה�בן �רב. עּפט די שילעךה�בן מיר ניט �רױגעשל
ון די קלענערע 62 ון דער הױּפט־ליניע ּפ�ק �ינט־�ר�ּפ61ה�לטן זיך ��עק 

 ה�בן �רשטעלן די שטערן און 63סק��לןּכסדרדיקע רעגן און שנ�־. קלעךיטש
ן אױף � ערכן שרַײדואיז גע�ען נ�ר  ון צַײט צו צַײטאון , אונדז דורכגע��קט

צו יך אױסגעמיטלט די שילעך צוז�מען ז מיר ה�בן ��ס �נדערןקול א�נער דעם 
ה�בן מיר זיך , ער קעלטה�רב של�ן צוליב דער  געקענטק�נער ה�ט ניט. ה�לטן

מחמת מיר נ�בן ניט ,  זיך ��רעם צו ה�לטן גיךניט דער�עגט רודערן גענוג
 ה�בן די שדישע ש�טנס �ען ניט �ען.  עטלעכע י�רדן �רױסגעקענט זען מער �י

 אױגעבליצט נ�ענט צו 64און רוחישע שטורעם־�גל, שנ�ִיקע, ון סילבערנע
 ד�ס, אונדז און �רום און �רום ה�בן מיר געקענט הערן ד�ס בל�זן ון די �רק�ס

די .  ון ּפ�רעאױסבל�זן דיקן קלינגענדיק �י � ּפלוצעמעצישש�רע , עקורצ
 צו ט אױףטונקע��ס מחמת א�נע , �רק�ס זַײנען אונדז גע�ען � ק��ל ון ּפחד

ק�לטבלוטיק ז� לעגן . בל�זן ה�ט גרינג געקענט איבערקערן � שיל
��עק��רן שטיקער אַײז � סך גרעסער �י די שילעך �ז ז� ש�ימן �רױף 

��ס די �ַײסע דנ�ען ון די שילעך ,  גע�עןזַײנען מיר אומרוִיק, ױן שּפיגלא

                                                 
60  lee[ward] side  
61  … keeping an offing …  
62  alee  
63  snow squalls  
64  silver, snow, and fulmar petrels  
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שיבר�כיקע מ�טר�סן דר�נדיק אױן . ��לטן ון אונטן אױסגעזען �י אַײז
 אין די �רק�ס ��ס חלומט זיך ניט��לטן גע�ען עּפעס �נט�רקטישן ים 

נטערן קוק �י געשמ�קע עט � נעז� ה�בן געקענט אױסזען מינ�ר , 65יל�ס�יע
 ��דאי ה�בן מיר די �רק�ס מיט חששים. סור�ג�טן �ר ים־הינט און ּפענג�ינען

  .ב�טר�כטט

דער , טן �ּפריל איז דער �עטער בעסער גע��רן12רי אין דער רי דעם 
 און ק�לט, דער ב�גינען איז �נגעקומען מיט � קל�רן הימל. �ינט לַײכטער
אױף די ּפנימער ון מַײנע �רום איך ה�ב � קוק געט�ן . 66אומב�שר�קן

 און ה�ב געזען אַײנגע�לענע און �ּפגעצערטע דזשעמז ק�רדב�ל�טערס אינעם 
�ילד איז געזעסן בַײ דער .  ה�בן זיך שױן ב��יזןונגעןדי �נשטרענג. געזיכטן
�י ער ��לט גע�ען בַײ , זיכערער מינע, מיט דער זעלביקער רוִיקער, קערמע

 אױן �ל־בל�ע אױגן ה�בן �רױסגעקוקטזַײנע שט; גליקלעכערע צושט�נדן
ה�בן געט�ן ��ס מע , מיט די קל�רע יסורים�ילו , �לע לַײט די .קומעדיקן ט�ג

יך ה�ב א. אױסבליק ון � ה�סן רישטיק�נגעמוטיקט ונעם , קען צו זַײן מונטער
, �ז ב�לד �י מיר ה�בן געקענט געינען � ּפ�סיקע קרִיע,  שילעך �לעגעז�גט די

 מ�כן בַײ �לע 67 און ב��רילך�עט ה�סע מיל, �עט מען �נצינדן דעם אױ�ן
ענעם  �ַײטער ה�בן מיר גערודערט אױף מערB דורך.לַײכטער אױן ה�רצן� 

און יעדער ��ס ,  אױף �לע זַײטןל� �רמען און גר�סןקרִיעס ון �לער, ּפ�ק
געזוכט � , ה�ט זיך ניט �רנומען מיט רודערן ה�ט זיך שט�רק �רומגעקוקט

ב�גער נ�ך עסן בַײ איך ה�ב געקענט �ּפמעסטן דעם . טױגע�דיקן ל�גער�רט
 אױף די קרִיעס ��ס ז� ה�בן ב��יזן �ז ז� טַײטלען מיר��ס  ונעם חשק עריעד

 °10 די טעמּפער�טור איז גע�ען � .ר צילעז� ה�לטן �ר ּפונקט צו אונדז
 �קלט בעתנגעקרס ון די רודערערס ה�בן ע־ג�רניט68און די בערבערי, �רנהַײט

איך ה�ב דערזען קל�נע שטיקלעך . די מענטשן ה�בן זיך �נגעבױגן צו די רודערס
�כט � ז�גער ה�ט זיך . יר �ר�ּפ�לנדיק ון �רעמס און קערּפערסאַײז און גער

די קיך . געשלעּפט �היןה�בן מיר זיך , �רנט ב��יזן �ן �רנטלעכע קרִיעאױף 
און ב�לד ה�ט זיך אױגעהױבן די �נגעל�גטע ּפ�רע , ה�ט מען �רױסגעזעצט

ק�ן מ�ל .  ל�קערט און ר�כערטױ�ןטר�נאבעת דער , ק�כנדיקן עסןונעם 
 . אַײנקוקנער�עזן, ה�ט � קוכער ניט געד�רט �רבעטן אונטער �ז� גיריקן

ּכדי ז� צו ה�לטן , און איך זַײנען געבליבן יעדער אין זַײן שיל, קרין, ��רסלי
ט ��רן דער ים־אױלױף ה�, אױסצומַײדן צונױשטױסן מיט דער קרִיע, עסט

                                                 
  "ה�מלעט" גענומען ון ש�קסּפירס  65
  . �זױ ב�שרַײבט ער דעם ב�גינען 66
67  Bovril :ל�ש, � דיקער  .� מין בולי�ן. געז�לצענער עקסטר�קט ון 
68  Burberry : בריק�נט(� מין רעקל�  . און ��סער־ב���רנט�ינד־, מיט ענג־�נגע�עבטן שט�ף, )� נ�מען נ�ך דעם 
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�בער די �נדערע מענטשן ה�בן געקענט אױסצִיען , נ�ך �לץ שט�רק געשר�מט
�י עמעצער , "אין דער קיך"לױנדיק �הין און צוריק ,  אBרים געק�רטשטעדי

ס ג�רניטערבערבערי־די . יק אױגעג�נגעןדגל�ריעדי זון איז איצט . ה�ט געז�גט
 יקע עסןּפ�ר�דד�ס . ז איז צעג�נגען ון די בערדנט און ד�ס אַײה�בן זיך געטריק

און אין ניט מער �י דרַײ ערטל שעה ה�בן מיר , ה�ט אונדז געגעבן נַײע קר�ט
מיר . אױף מערB מיט די �לע זעגלען אױגעשל�גן�רַײן זיך געל�זט אין �עג 

 געקענט מיט אונדז ערט ה�,  נ�ך � זעגלסטענק1ם (ילסה�בן געה�ט געגעבן דעם 
, �ז מיר זַײנען גע�ען בַײם אמתן ּפ�קר�נד, מיר ה�בן געקענט זען. גוט מיטה�לטן

. ניק ון די אַײזרענדז אױף צון��דיקן ים ּפונקט אױסנקַײקלענ, �עןלמיטן ב
 מיט די בל�נקענדיקע קרִיעס אין ן�ַײס־געמיצלטע כ��ליעס ה�בן זיך �רמ�סט

�ן � שיעור ים־הינד ה�בן זיך גע��רעמט און , �ען ��סערל ר�ם ון ב�
  . ּפליט שטיק אַײז גענוג גרױס צו ּפ�סן �ר �ערגעקַײקלט אױף יעד

טן 9 זינט דעםמיר ה�בן זיך גערוקט אױף מערB מיט רודערס און זעגלען 
 מע ה�ט. געשטעלט �ינטן ון מיזרח ה�בן זיך אַײנגינציקעאון , �ּפריל

ון  דער מיט�גדיקער �בסער��ציעאױף ענונג ה�ער שט�רק�רױסגעקוקט מיט 
 מַײלן �רױס קדי בעלי־בטחון ה�בן געה�לטן �ז מיר זַײנען שױן זעקצי. ּפל�ציר
און דער געהיטסטער טרעף ה�ט אונדז געגעבן ניט ��ניקער �י דרַײסיק , צום ציל

ה�בן אשר געה�ט ע זון מיט דער גל�נציקער סצענע �ר די אױגן די העל. מַײלן
 ט�ג ה�ב עראיז �נגעקומען ה�לב' ס�ען. � השּפעה אױף אונדזערע �רױסקוקן

ונעם 69ב�ל�נסירן זיך אױן שיק�נט, נ��יג�ט�ר�י , סליראיך געזען �� 
 ער 70.גר�ט �ר�ּפצוכ�ּפן די זון,  מיט זַײן �רעם �רום מ�סטבױםד1דלי ד1קער

ה�ט געקר�גן די �בסער��ציע און מיר �לע ה�בן להוט גע��רט בעת ער רעכנט 
זיך ��עקגעשטעלט לעבן דעם  ד1דלי ד1קערדער  דעמ�לט ה�ט 71.אױס די מ�ס

צו ּכדי זיך , בין איך �רַײנגעשּפרונגען אין ��רסליס שיל �רַײן, דזשעמז ק�רד
�נשט�ט . איז גע�ען �ן �נגע��טיקטע �נטױשונג'ס. ולט�טרעז דעם דער�יסן

ה�בן מיר געמ�כט � גרױסן דר�ף אױף  , אױף מערBלױף�רן � היּפשן 
מיר זַײנען ט�קע גע�ען דרַײסיק מַײלן אױף מיזרח ונעם �רט �ּו . רחזדרום־מי

די . טן9גע�רן ונעם אַײז דעם זַײנען �ּפמיר ה�בן זיך געה�ט געונען �ען מיר 
ט זַײנען ד� נט ה�בן ב�מערקט �זיעגערס אין דעם ד�זיקן געגים־הינט־� 

און בלי־סק , 73בעלדזשיקע־דורכג�סן אױף מיזרח אין די 72שט�רקע שטר�מען

                                                 
69  gunwale)  רױסגערעדט�"gunnel "ל): אױף ענגליש  .דער אױבן ון די זַײטן ון � שי
70 " …ready to snap the sun. :"ון דער זון צו ב�שטימען דעם ּפל�ציר  .מעסטן די ה�ך 
71 " … worked out the sight."  
72 " sets :" גע��נטלעך אױף ענגליש איז"set " ון � שטר�ם ��סער צי �ינט"טַײטשד� ניצט ער ד�ס ��רט �י � ; די ריכטונג 

  "currentשטר�ם׃ "סינ�נים �ר 
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 � ד�ס ��לט לכּתחילה געשט�מט ון .בט �ז� שטר�םעה�בן מיר איבערגעל
אױרוקנדיק דעם ים־אױלױף , 74 ניט �ַײט ון ק�ּפ־ה�רן ון צון־מערBבורע

נ�ך � געשעּפטשעטער . ��ס ה�ט אונדז שױן �זױ יל צרות געבר�כט
ה�ב איך �נגעז�גט �ז מיר זַײנען ניט �זױ , עצה־ה�לטונג מיט ��רסלין און �ילדן

�בער איך ה�ב ז� ניט געל�זט �יסן �ז מיר , געריכט�ַײט �רױס �י מע ה�ט זיך 
�רן אױף צוריק.  

�ּפנ�ר־אינדזל . מע ה�ט איצט געד�רט �ַײטער טר�כטן �עגן דעם ג�נג
 �75ען שלעכטדער �ינט איז גע. ן �י ניט צו דערג�כןזה�ט זיך אױסגע�י

ן גע�ען אױף דרום־מערBאון �ז דער ים איז �, ־אינדזלצוצו�רן צום העל�נד ,
 צי אשר ז�לן מיר צו�רן צו �רומגערעדטאון �ילדן  ��רסלין טה�ב איך מי

 80איצט נ�ר �ַײט ,  גוא אױן �נט�רקטישן י�דערל�נד76ה�ענונג־בוכטע
 אױסער  איז געלעגן ערהעל�נד־אינדזל איז גע�ען די נ�ענסטע יבשה נ�ר. מַײלן
��לטן מיר זיך ,  גע�ען גוטטאון �ילו ��לט דער �ינ, אּפ�ק גודעם 

 אינעם ן ��ס לױכ��ליעס ע הױכדיקעגן נטגעק�ענקלט ּפונקט דעמ�לט שט�ן �
זַײנען די , מיר ה�בן געקערע�עט מער־��ניקער צו ה�ענונג־בוכטע צו. �ן

 צו 77ב ��רסלין געגעבן � ריכטונגאיך ה�. שילעך נ�ך � מ�ל �ַײטער גע�רן
, אױב מיגלעך, 78מיר ז�לן זיך ד�רט צובינדן,  אים געז�גטבה�, � ב�רג �רױס

מיר . איז דעמ�לט גע�ען � דרַײ � ז�גער נ�ך מיט�ג'ס .�ערט טונקל'א�דער ס
יט די  ה�ט ניט געקענט ה�לטן מסטענק1ם (ילסאון �ַײל דער , ה�בן �ּפגעשיט

ה�ב ג�ר נישט גע��לט � , ה�ב איך אים גענומען צִיען, �נדערע צ�� שילעך
 ט�ג �ען מיר ה�בן איבערגעל�זט דעם ן �ט דעםצ��טע איבערלעבונג ו

 איז גיך צו אונדז זי�בער ,  איז גע�רן �רױסד1דלי ד1קערדער . �יגנדיקן ב�רג
ה�ר , ��רסלי איז געה�ט גע�ען נ�ענט צום ב�רג . �ר נ�כט79צוריקגעקומען

, ה�ט זיך געקַײקלט אינעם אױלױף'ס. �ז צוג�נג איז אוממיגלעך, ער געמ�לדן
 ליכט ה�בן ער �ּפטונקלענדיקן דעראי. שלעכטע נַײעס. וסזב��יזן � ב�זן אַײ

זן �זױ צע��רן און ��ס ה�ט זיך ב��י,  ּפעקּפ�סמיר זיך �רנומען צו � 
בן ק�ן שטיקל גענוג גרױס �רן ליאיז ניט געב'�ז ס, מישט ונעם יםעצ

 ה�בן מיר געקענט זען � גרעסער ן�ַײט צ�� מַײל.  און ה�רבעריק�80נקערּפל�ץ

                                                                                                                                                 
73  Belgica straits  
74  … off Cape Horn  
  "foul" אין ים־זש�רג�ן איז ד�ס  75
76  Hope Bay 
77 " line" ,ה"ד , �“bearing”  
78 " make fast"  
79 " beating down towards us"  
80 " anchorage"  
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עסט צו מ�כן, קױם מיט צרות, זיך ב�הױבןה�בן מיר ם ��ס צו אי, שטיק אַײז. 
, 81בעת ה�ו, כט מַײן שיל מיטן �דערב�רד אױף דער קרִיעאיך ה�ב געבר�

,  שט�ענדיק הױך.איז געשט�נען גר�ט צו שּפרינגען,  אין דער ה�נטטריקלמיטן ש
מיט די רודערס גר�ט צוריקצושטױסן ּתיּכף ה�ו , ה�לטן ��ך אױף אונדזער ש�נס

ין ג�נצן אוממיגלעך אַײנשטעלן איז א'�ז ס, ה�ב איך געקענט זען, איז געשּפרונגען
ה�ו ה�ט קױם ב�הױבן צו געינען �ן �נשטעל אױן .  די נ�כטן אַײזדי קיך אױ
די �נדערע . 82ל אױף � אַײז־ה�רבשטריקלה�ט עסט געבונדן ד�ס , ברעג קרִיע

ז� ה�בן ניט . דזשעמז ק�רדעמ�כט לעבן דעם צ�� שילעך ה�ט מען עסט ג
מחמת די שטחים אַײז ,  ון אונדז אין � ר�83עקענט ל�גן אױף הינטערב�רדג

ון איר זיך צונױקלַײבנדיק , ��ס קומען צו דר�ן �רום דער קרִיע
 צ�� שעה נ�ענטסטעאיז געשען ה�בן מיר �רב�רכט די '�י ס. �84ינט־�ר�ּפ

דעם .  צול�צט צו אונדז�ס  ד�ס דר�נדיקע אַײז �85ןטוּפשמיט סלוּפעס ��עק
. 86ל�מּפן-ה�בן מיר �נגעצונדן די ּפרימוס, אױ�ן ה�ט מען ניט געקענט ניצןטר�נ

 ניט געקענט  ה�טד1דלי ד1קעראון דער , ים 87צעה�קטער, רױעראיז גע�ען � 'ס
ון �ט ק�מ�נדע   די.עּפעס ד�כט זיך איז �רלױרן גע��רן,  ּפרימוסדעם�נצינדן 

 ה�ט דזשעמז ק�רדדעם שיל ה�ט געד�רט ��רטן ביז דער קוכער אױן 
 .ע�עלט ד�ס ערשטע טעּפל מילךאױג

�ז איך ה�ב געד�רט , די שילעך ה�בן זיך �זױ ש�ער �נגעשטױסן
� . �ּפגעל�גט אױף הינטערב�רדזי , סטענק1ם (ילס ונעם שטריקל�רלױזן ד�ס 

��ס מע ה�ט ז� געד�רט �ּפשטוּפן ,  �רוםגעקומען �רום דער קרִיעז אַײז איסך
, ד�ס ש�ערערע שיל��ס איז , ד1דלי ד1קערדעמ�לט ה�ט דער . מיט סלוּפעס

ד1דלי ה�ב איך ��עקגעלױזט דעם , דדזשעמז ק�ר�נגעהױבן ב�שעדיקן דעם 
ד1דלי מיטן , עסט געבונדן צום אַײז איז געבליבן דזשעמז ק�רדדער . ד1קער
 איז שט�ק ינצטער'ס.  אין � ר� אױף הינטןסטענק1ם (ילס און דעם ד1קער

ז� ה�בן מיר געקוקט מיט אױגן ּכדי צו דערזען די שטיקער אַײז ��ס , גע��רן
 ן � גרױסן ב�רגע�ז מיר זע, �ט־�ט ה�בן מיר געמ�נט. שטעלן אונדז אין סּכנה
�בער דער � , זַײן געשט�לט �נגע��רן אױן הימל, �נקומענדיק אױף אונדז

 דער �ראױשרעקנדיקער סּפעקט�קל ה�ט זיך ב��יזן �ר � נידעריקן ��לקן 
דער �ינט איז . �יזן אין � קל�רן הימלה�ט זיך ב�די לBנה  .אױג�ענדיקער לBנה

                                                 
81  Walter Howe ,מ�טר�ס  
82  hummock  
83  astern  
84  under its lee  
85  poling off  
86  Primus lamps :ל ט�קע �ן אױ�נס�  .��ס ז� ברענען צעּפ�רעטן בענצין �דער נ�ט, ניט ק�ן ל�מּפן, אין דעם 
87  choppy  
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ה�ט געטריבן די שילעך , קומט �ן דעם ב�גינען' בעת סרחמיז�רום ונעם מערB־
�ּפשניטן ד�ס מיר ה�בן געד�רט .  ברעג ון דער קרִיעצ�קיקן צום 88בר�ט�ַײז

 ן דערמיט�נ�ער, טוּפן מיט סלוּפעסש און אים ��עקדזשעמז ק�רד ונעם שטריקל
דערנ�ך . 89ט �ּפצובינדן ניט גע�ען ק�ן צַײ– שטריק� היּפש שטיקל �ערטיקע 

די ג�נצט נ�כט זַײנען מיר געלעגן , ה�בן מיר זיך ��עקגעשטוּפט ון דער קרִיע
דזשעמז דער ,  איצט �רױסד1דלי ד1קערדער , רירנדיקן ים, אינעם �ענעם

 דער דריטער אין דער סטענק1ם (ילסאון דער ,  אױף הינטערב�רד ון איםק�רד
מערסטנס ה�ט  .עךשטריקל צום צ��טן מיט די ערנדן א�נבוילעך צוגע די ש,ר�

 סטענק1ם (ילס און דעם דזשעמז ק�רדגעה�לטן דעם �רױ ד1דלי ד1קערדער 
איז בעסער ג�ג�נגען �י יענע אין די און די ��ס רודערן , �90ױן ים־אױלױף

די טעמּפער�טור איז �ר�ּפ  .אױן ב�גינעןל�דיק ��רטנדיק , �נדערע שילעך
ה�לטן די ��ס . און די ים־א�בערל�ך איז �רל�ן גע��רן מיט אַײז, -°4ביז 

די .  ��רעמק�טצוליב זיך צוגעטוליעט אין � רעדלזַײנען געלעגן ניט ��ך 
 און צוליב, ג�נגען �ּו די קערּפער רירן זיך �ןע�ררױרענע קל�דער זַײנען צ

��ס די קלענסטע ב��עגונג ה�ט אױגעדעקט �ט די לי־ערך ��רעמע , דעם
, געטוליעט אומב��עגלעךצוה�בן מיר זיך , ערטער צו דער בַײסנדיקער לוט

ון צַײט צו . יעדער שעּפשענדיק זַײן ק�מּפ�ני�ן די ה�ענונגען און געד�נקען
�לנדיק שטיל אִיין , � ּכמעט קל�רן הימלון , צַײט זַײנען געקומען שנ�עלעך

  .ער אונדזערע קערּפער און שילעךאיב ּתכריכים  דינע �ַײסע��עקל�גנדיק, ים

מיט , טן �ּפריל איז דער ק�י�ר �נגעקומען � קל�רער און � העלער13דעם 
�רק  מענטשן ה�בן אױסגעזען שטרוB'ס. ג�ענדיקע ��לקנס � מ�ל�רבַײ

די ליּפן זַײנען גע�ען צעשּפ�לטן און די אױגן . אױסגעמ�טערט און �נגעשטרענגט
די . �רסק�רעט ּפנימער�לץ־ז רױט אין די ה�בן זיך ב��יזןמיט די לעדלעך 

,  בַײ די ּפ�טרי�רכן דיה�בן געקענט זַײן �ילַײט בערד �ילו בַײ די יִינגערע 
איך ה�ב גערון . ז�לצשּפריץ ��ס ה�ט ז� �ַײס געמ�כטצוליב דעם ר�סט און 

�ז דער , און געונען,  צו אונדזער ז�ל צוקומען זַײט בַײ זַײט, ד1דלי ד1קערדעם 
ון זַײן מ�נש�ט איז ניט בעסער �י בַײ די אינעם  Bאיז ' ס.דזשעמז ק�רדמצ

ה�ב איך ב�של�סן , 91ער יבשהגיך �נקומען בַײ ד�ז מיר מוזן , קל�ר גע�ען
דער �ינט ה�ט זיך איבערגערוקט צו �ט דעם . צוצולױן צו העל�נד־אינדזל

און דער אַײזּפ�ק ��ס , �ַײט איצט � הונדערט מַײל, 92שט�נערנעם אינדזל צו
                                                 

88  broadside  
89  cast off  
90 " … kept … up to the swell "ל ה�ט גערודערט, ה"דבוקסירנדיק די צ�� , ּפ�מעלעך, נ�ר די מ�נש�ט אינעם ערשטן שי

 .די שילעך ז�לן ניט געדר�ט �ערן בר�ט�ַײז צום אױלױף, �נדערע
91 " make land"  
92 " shifted fair for …"  



 31 

זיך , ענגער גע��רןבעת דער נ�כט  אונדז ון ה�ענונג־בוכטע איז צעש�ד
לט די ז�ּפ�סן ט� מיר אױסגעןמ ה�ב"ז�גער נזעקס � . ונעם דרום צוגעמ�כט

ד�ס צוגר�טן � ה�סן . ט�מער מיר ז�לן צעש�ט �ערן, צ�ישן די דרַײ שילעך
איז גע�ען � שט�רק �ינטל און דער ים 'ס. רישטיק איז גע�ען ג�ר אוממיגלעך

מיר ה�בן געגעסן � ק�לטן . וםאיז הױך געל�ן אינעם לױזן ּפ�ק �רום און �ר
די � , �ז �לע ז�לן עסן �זױ יל �י ז� �ילן,  איך ה�ב געה�סןאון, טצַײמ�ל

סן �ען �הנחה ט�ל�ַײז מחמת מיר �עלן ד�רן ��עק��רן � ט�ל ון די ז�ּפ
רצו ה�ב דע. ּכדי צו �רלַײכטערן די שילעך, מיר קומ�ן �ן אינעם �ענעם ים

ז�ל �רגיטיגן ביז � , �בי � ק�לטער, �ז � ולער מ�לצַײט ,איך געה�ט
צום ב�דױערן ה�בן . גע�יסער מ�ס דעם דוחק אין ��רעמען עסן און �ּפד�ך

. ים־קר�נקה�טגעצ�לטע מענטשן ניט געקענט עסן ד�ס איבעריקע עסן צוליב 
ן גענוג שלעכט זיך טוליען אין � רעדל אין די איז גע�ע'ס, נעבעכדיקע יונגען
�ן , �ּפגערױרן און ה�לב �ררױרן, �רשּפריצטע שילעך, ש�ער־געל�דענע
נ�ר . רותאױן חשבון ון צצוגעשטעלט  ים־קר�נקה�ט דער ּפַײניקונג ון

��ס ער , מ�כלען ה�בן זיך ב��יזן צוליב דער קלעם ון א�ן מענטששעטלעכע 
ס ��, �עט קומען � ט�ג מיט הונגערטױט'לעגט �נקלַײבן שטיקער עסן ט�מער ס

איצט איז ער �רמישּפט גע��רן �נצוקוקן �ן ; ער ה�לט שטענדיק �ר נ�ענט
��ס גיכער ניט־געשטערטע מ�גנס ה�בן  מיט חBריםּכוח בעת די הונגעריקע 

  . און צוקער,�ציעסר, נגען ביסק�יטןלו�רש

� מענטש אינעם ,  דורכן לױזן ּפ�ק93מיר זַײנען געל�ן �רן �ינט
ױסן מיט � צעבר�כענעם טשצו ּפרּו�נדיק ��עק, שילער ון יעד�דערב�רד

 איך ה�ב .ניט געקענט אױסמַײדןז� רודער די הרודעס אַײז ��ס מיר ה�בן 
דער .  צוז�מענשטױסל איז געקומען �� מ�. דיקגעה�לטן �ז גיכק�ט איז עיקר

ן דעם ּכוח וה�ט ער געד�רט �רטר�גן ,  איז �רִיער ג�ג�נגעןדזשעמז ק�רד
איז ער דורכגעל�כערט גע��רן העכער ון דער ,  �נשטױסנדיקע שטיקערדי

די � סיבה ה�ט אונדז נ�ר �ילו , ליניע דורך � ש�רן שּפ�ר ון אַײז��סער־
ה�בן מיר , שּפעטער איז דער �ינט שט�רקער גע��רן. ניט �ּפגעשטעלט

דער . ּכדי זיך ניט �נשל�גן צו ש�ער אױן אַײז, 94געד�רט רעדוצירן זעגלען
סטענק1ם איז דער , דזשעמז ק�רדנ�כן , ר איז געקומען דער צ��טעד1דלי ד1קער

 30יך ה�ב געה�סן די שילעך ז�לן ונ�נדערבלַײבן � א.  נ�כגעקומען(ילס
אױב � שיל איז , ּכדי צו מינערן די סּכנה ון � צוז�מענשטױס,  י�רדן�40דער 

זַײנען מיר ,  איז שיטערער גע��רן דער ּפ�קאַײז.�ּפגעשטעלט גע��רן דורכן אַײז

                                                 
  before the windאױף ענגליש׃ . �ינט־�ר�ּפ, ה" ד 93
94  reef sails  
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דין אַײז בעת דער ט זיך �רמירט ה�'� מ�ל געקומען אין �ענע שטחים �ּו ס
ה�בן מיר געד�רט , �ען מיר ה�בן געטר�ן �ט ד�ס נַײע אַײז. נ�כט

מחוץ דעם . דרינגען קענען דורכמיר ז�לן , ון די זעגלען95אױסטר�סלען דעם ריף
יש טױזנדטער קל�נע טױטע . �ןגּפ�ק ה�ט דער �ינט געמוזט זַײן �י � הורי

ן רדערהרגעט מסּתמא דורך � ק�לטן שטר�ם און דעם ש�ע, ןז זיך ב��יבןה�
�ּו די כ��ליעס , ז� זַײנען געלעגן אױן ��סער און אױך אױן אַײז. �עטער

 ה�בן זיך געגעבן � 96 און רױבמע�עס�גלשטורעם־די . ה�בן ז� ��עקגע��רן
 .ף ט�סטכ�ּפנדיק ז� �י ס�רדינען אױ, ל�ז �ר�ּפ

�ען מיר זַײנען , יז מיט�גצַײטבגע�רן דורך די �ר�עגן דורכמיר זַײנען 
 טונקל־בל�ע .ּפ�ק אינעם �ענעם ים �רַײןאױסגעשּפיגן גע��רן �רױס ונעם 

ן ה�ט מען ב�לד לעדי זעג. 97און ש�יר־גרינע זַײנען געל�ן די כ��ליעס
 כ��ליעס �י  גינציקן �ינט זַײנען מיר גע�רן איבער דיאון מיט �, אױגעשל�גן

 גוט 99מיטן יר־שנור. 98דרַײ �יקינג־שין זוכנדיק � �רױרענעם �טל�נטיס
� געצ�לטע ה�בן מיר זיך גוט �רבר�כט , אױסגעל�זט און � העלע זון אױבן

�רגיטיקונג �ר , עם יםמיט � געיל ון דער רַײה�ט און מ�גיע ונן עשעה �
סוף־ּכל־סוף זַײנען מיר ב�רַײט .  �רג�נגענע טעגידי יסורים און צרות אין ד

. אין ��סער ��ס אין אים קענען די שילעך נ��יגירן, גע��רן ונעם אַײז
דערשטיקט דורך דער טױטלעכער ��ג ון אומרוִיקע , געד�נקען ון דער ה�ם

מע �עט ז� נ�ך און די צרות ��ס , ה�בן אױגעלעבט נ�ך � מ�ל, און נעכטטעג 
  .ד�רן בַײקומען ה�בן זיך �רמינערט אין זינען שִיער ניט ביז ג�רנישט

 אין די 100בעת דעם נ�כמיט�ג ה�בן מיר געד�רט אַײנצִיען � צ�עטן ריף
דענע �לב� און די טיף־101רקטמחמת דער �ינט ה�ט זיך �רשט�, זעגלען

קערע�ענדיק אין די שלעכט , 102שילעך ה�בן �רַײנגענומען � סך ��סער
איך ה�ב אױסגערעכנט דעם קורס ק�ן . אױג�ענדיקע כ��ליעס

 איז �ר�ּפגעל�ן צו ד1דלי ד1קערדער . זַײנען מיר גוט גע�רן, נדזלאיהעל�נד־
 די 103 מיר ז�לן בלַײבן �רןז�, ט ��רסלי �רגעל�גטה�,  �ר נ�כט צומיר

 אין די סטענק1ם (ילסנ�ר שױן ה�ט מען קױם געקענט דערזען דעם ; ג�נצע נ�כט

                                                 
95  shake the reef out of … 
96  skua-gulls  
97  seas  
98  “… like three Viking ships on the quest of a lost Atlantis.” —ר�  . ט�קע � געמישטער מעט�
99  sheet :דער שנור ��ס מיט אים ק�נטר�לירט מען דעם זעעגל.  

100 " …to take a second reef …"  
101  freshened  
102  shipping much water  
103  stand on 
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 ער�עט זַײן זיכער'�ז ס, ה�ב איך ב�של�סן, �ערט טונקעלער' סבעת ��104לצן
, ג�ר ניט געטױגט��לט 'ס . און ��רנט אױן העלן ט�ג105מיר ז�לן ה�לטן שט�ן

מיר . א�נער ונעם �נדערן אין דער נ�כט, �ז די שילעך ז�לן צעש�ט �ערן
איז מיגלעך מיר 'און דערצו ה�ב איך געמ�נט �ז ס, ה�בן געמוזט צוז�מענבלַײבן

איז . עגלעןז ציל אינעם ינצטערניש און ניט קענען צוריק דעם�עלן �רבַײ�רן
ד1דלי דער ,  ון רודערן און געבליבן שט�ן106בן געמ�כט � ים־�נקערמיר ה�
 דזשעמז ק�רדדער . שטריקל �רױס מחמת ער ה�ט געה�ט ד�ס לענגסטע ד1קער

 סטענק1ם (ילס און דער ד1דלי ד1קערה�ט זיך גע�יגן אױף הינטערב�רד ונעם 
 ק�לטן מ�לצַײט און געט�ן עּפעס מיר ה�בן געגעסן �. איז געקומען דער דריטער

איז ניט �ר  ק�ן �ּפרו. שעהעןינצטערע � ביסל ּכדי צו זַײן ב�ק�עם אין די 
 דעם גרעסטן ט�ל ון דער נ�כט ה�בן די שּפריצן זיך  בעת.אונדז געקומען

דער , גע��רן �ררױרן אין גרױסע מ�סעס אַײז, צעבר�כן איבער די שילעך
ּכדי , מע ה�ט געד�רט �ּפה�קן ד�ס אַײז. עיקר אױן �דער־ און הינגערב�רד

די טעמּפער�טור איז גע�ען . �ערשצו �רמַײדן די שילעך ז�לן �ערן צו 
אונדז , דורכגעדרונגען דורך די קל�דעראיז  דער �ינט און, אונטער נול

לן ע�ז ניט �לע �, ר ה�ט זיך געד�כטמי. ּכמעט ניט צו �רטר�גןדורכגעקילט 
מיר זַײנען . א�ן צרה איז גע�ען � דוחק אין ��סער .איבערלעבן די נ�כט

�ז מיר ה�בן ניט ,  �רַײן�רױסגע�רן �זױ גיך ונעם ּפ�ק אינעם �ענעם ים
 �ן אַײז און, כערס�צו שמעלצן אין די קג�ה�ט � געלעגנה�ט �רַײנצונעמען אַײז 

ן  ה�ט געה�ט א�ד1דלי ד1קערדער . ה�בן מיר ניט געקענט ה�בן ה�סע עסן
 דעם ג�נצןט�לט גע��רן צ�ישן עאיז ד�ס צ, � ונט צען אין ��ג, הרודע אַײז

 � ביסל קיצBה  דערוןגעקר�גן, מיר ה�בן געזױגט קל�נע שטיקלעך. עקיּפ�זש
�בער צו גלַײך ה�בן מיר �רלױרן  ,ז�לציקן שּפריץ צוליב דעםונעם ד�רשט 

מיר �לע ה�בן . נעבעכדיקן מצBרוB מענטשן זַײנען גע�ען אױף � 'ס. גויקע היץ
טיף ה�ב איך געבענקט נ�כן . קױם געקענט עסן, געה�ט געש��לענע מַײלער

, ו די �נדערע שילעךנ�כט ה�ב איך אױסגערון צדי ון צַײט צו צַײט . ק�י�ר
  געונען די ּכוח ה�ט �לע מ�לדי חBראותא .טוט זיך בַײ ז�'רעגנדיק �י ס

אונדז איז " ה�ט זיך �נגערון סטענק1ם (ילסאַײנער אױן . ןענטערצו  ר�לעך
ד�ס �יצל ה�ט געבר�כט ."  ה�בן טרוקענע קוליקלעך�עלןאיך ��לט �בער , גוט

די א�נציקע טרוקענע .  די לBנהט �רל�נגטג�. �כל צו צעשּפ�לטענע ליּפן� שמ
דער  . זַײנען געש��לענע מַײלער און ברענענדיקע צונגעןדי שילעך ףז�כן אױ

                                                 
104  rollers :ל�נגע כ��ליעס, ה"ד  
105  heave to :ל ז�ל זיך קױם ב��עגן  .אױשל�גן די זעגלען און ה�לטן די קערמע �זױ �ז ד�ס שי
106  sea-anchor :�� ט ��ס ל�זט זיך קױם ב��עגן דורכןה�לטנדיק ד�ס שיל מיטן �דערב�רד , סער� מין שלעּפקר�

  .�ינט־�רױף
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איז י� � 'ס.  בַײ �רערס אין די ּפ�ל�רישע געגנטן א�נע ון די צרותד�רשט איז
איז געשמ�לצן 'בער ג�ר נישט צו טרינקן א�דער ס�, גוזמא אַײז �רומ און �רום

מיר זַײנען געה�ט . און נ�ר � קל�ן ביסל קען מען שמעלצן אין מױל, גע��רן
און די מצB איז , גע�ען ד�רשטיק אין די טעג ונעם ש�ערן שלעּפן אינעם ּפ�ק

אונדז געגעבן � ��לט די של�זעק . גיך ערגער גע��רן צוליב דעם ז�לץ־שּפריץ
��עקגעשטעלט , ן ז� זַײנען ניט גע�ען צו דערגר�כנ�ר, ביסל ��רעמק�ט

אין אַײנגעהילט גע�ען �ּו ז� זַײנען ,  די �דערב�רדןאיןאונטער די געצעלטן 
ר ה�בן ז� ניט מי�ז , און מיר זַײנען גע�ען �זױ אַײנגעק�רטשט, ּפ�נצערישן אַײז

 .געקענט �רױסצִיען

�ג און מיטן ב�גינען ה�ט זיך דער �עטער טענדלעך איז געקומען דער 
 � .107איז דער �ינט �ר�ּפ צו � מילדן דרום־מערBדיקן �ינטל, אױסגעלַײטערט

 אונדזער  ��ס מיר ה�ן ז�ל זַײןּפר�כטיקער זונאױג�נג ה�ט מBׂשר גע�ען
,  ליכטן דער ��קסנדיקער�ע אירױטלעך־ר�זע. לעצטער ט�ג אין די שילעך

  קומעדיקן�רױסגעז�גט דעםאינדזל ט דער הױכער שּפיץ ון קל�רענס־ה�
דער הימל איז בל� גע��רן איבער אונדז און די ק�מען ון די . גל�נץ ון דער זון

גענוג ה�בן מיר העל איז 'ב�לד �י ס. כ��ליעס ה�בן ר�לעך געינקלט
די .  ון �דער־ און הינטערב�רדאַײז�בן ד�ס קררעקלט און �ּפגעש�ּפגעב

ּכדי אױסצומַײדן �ז די ,  אין דער נ�כט108 ה�ט מען �רַײנגענומעןקערמעס
 דעם �109ּפגעבונדןמיר ה�בן  . ז�איןן ע ז�לן זיך ניט �רטשעּפשטריקלעך

עת דער נ�כט ה�בן ז� ב. גענומען די רודערן אױן ב�רדאַײז־�נקער און 
, גע��קסן �זױ דיק �י טעלעגר�ף־סלוּפעס ונעם טונקן זיך אין די רירנדיקן ים

  .ה�ט מען געד�רט ז� �ּפברעקלען א�דער מע ה�ט ז� געקענט �רַײנברענגען

עס �ז , מיר ה�בן ב�מערקט. גע�ען גרױלעך ד�רשטיקאיצט מיר זַײנען 
  און קיצBה ד�ס קַײען שטיקלעך רױע ים־הינט־ל�שברענגט � רגהדיקע

דער , איז צוריקגעקומען צ�� מ�ל �זױ שט�רק'�בער ס, �ר�ּפשלינגען ד�ס בלוט
�ז מע , דער�ר, איך ה�ב געה�סן. צק�ט ונעם ל�שלצוליב דער ז�, ד�רשט

�דער �ען דער , ג�עט נ�ר דערל�נגען ד�ס ל�ש צו גע�יסע צַײטן בעתן ט�
ה�ט זיך אינעם העלן ט�ג .  � מוח עמעצנסד�רשט ה�ט געשטעלט אין סּכנה

Bון־מערדער אינדזל איז . ב��יזן העל�נד־אינדזל ק�לט און ה�רב אױן צון־צ
ה�ב איך אים , ��110ס ��רסלי ה�ט גערעכנט, געשט�נען ּפונקט אין דער ריכטונג

                                                 
  . ער בל�זט��נען� �ינט איז � נ�מען נ�ך דער ריכטון ון . � �ינטל ונעם דרום־מערB, ה' ד 107
108  … unshipped the rudders …  
109  cast off  
110  ... on the bearing Worsley had laid down, ...  
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�ר זַײן נ��יג�ציע אין ש�ערע ב�דינגונגעןגעגעבן מזל־טו B , נ�ך צ�� טעג
�לגנדיק �ן �רומ�עגיקן קורס דורכן ּפ�קאַײז און נ�ך צ�� 111טױט־רעכענונג 

סטענק1ם דער . ��לטנדיק �ּו נ�ר דער �ינט און כ��ליעס ה�בן גער�נעכט ד
יס זַײנען 113קב�ר�ס�ז בל�,  געמ�לדן112מקילרױה�ט ,  איז צוגעקומען(ילס 

�בער מ� ה�ט ניט געקענט , נעבעך, �ן אומגליק.  גע��רןן�ררױרג�ר שלעכט 
און , רוB מענטשן זַײנען גע�ען �ררױרן ביז � גע�יסער מ�ס'ס. ט�ן ג�רנישט

, " מענטשןדורכגעמ�כטע" די  בַײ�ז, ב�מערקן איז גע�ען אינטערעס�נט צו'ס
� ּפנים זַײנען מיר שױן צוגע�ױנט .  איז גוט געג�נגען,י מיט מיררלעה, קרין, �ילד

כ�טש מיט דער צַײט , גע��רן צו די גע��נטלעכע �נט�רקטישע טעמּפער�טורן
 .ַײנען ניט אימוןז ר�ז מי, נען מיר גע�ױר גע��רןזַײ

 רה�בן מי, דערב�רדמיט � מילד �ינטל אױן לינקן �,  ג�נצן ט�גדעם
מיר ��לטן �ּפגעגעבן די טַײערסטע . געזעגלט און גערודערט דורך �ן �ענעם ים

ק�ן אַײז אין גע�ען ניט �בער , �ר � שטיקל אַײז צו שמעלצן �ר ��סער ז�ך
, געשלעּפטה�בן מיר זיך צו ז� , געקענט זען דרַײ בערג ה�ט מען .צו דערגר�כן

נ�ר ז� ;  ון ז� ש�ימט אױן ים �ינט־�ר�ּפאַײז־שטיקלעךיק �ז � ר� ה�נד
��ס און דער אױלױף , �ן שום סימן ון שּפ�לטונג, זַײנען גע�ען ה�רט און בל�

�ר  �רױף און �ר�ּפ ה�ט געמ�כט ש�ימעןה�ט �רום ז� געל�צט בעת ז� 
 �ינט ה�ט זיך ביסלעכ�ַײז געדר�ט אױף דער .ןעאוממיגלעך נ�ענט צוצוקומ

בעת דער ט�ג ג�ט �ַײטער ה�ט די זון רציחהדיק און , 114�רױס
דער ג�נג איז . �ר�ּפגעשטר�לט ון � קל�רן הימל אױף ��־געּפַײניקטע מענטשן

בעת . ער געקומעןטענעאינדזל נהעל�נד־איז נ�ר ביסלעכ�ַײז , גע�ען ּפ�מעלעך
איז �ילד , סיגנ�לן און ב�עלן, ב זיך ב�ז�רגט מיט די �נדערע שילעךאיך ה�
, ה�ט זיך געד�כט, אים. דזשעמז ק�רד ונעם  דער קערמעבַײשטענדיק געזעסן 

מ "בערך יר � ז�גער נ. ן נױטניט געשטערט ו, ה�ט ניט �נגערירט די מידק�ט
, ��ס עס בל�זט �קעגן דעם שטר�ם,  �ינטלאיז �נקעקומען ון �רנט � שט�רק

 מיט � שעה ש�ערן רודערן זַײנען מיר קױם .115געש�ן � צעטומלטן יםב�לד 
 ה�בן נ�ך דער ר� ד1דלי ד1קער און דער דזשעמז ק�רדדער . געג�נגען �רױס

צִיען �בער איצט ה�ט מַײן שיל �ל�ן גענומען , סטענק1ם (ילסבוקסירט דעם 

                                                 
111  dead reckoning :ון ריכטונג און גיכק�טמיט דער זון , ניט �זױ ּפינקטלעך �י הימליש־נ��יגירן, נ��יגירן דורך �ּפש�צן 

  ".דעדוקציע"שט�מט ון ) מע ז�גט(נ�ר " טױט"אין דער אמתן ה�ט ד�ס ג�רנישט צו ט�ן מיט . �דער די שטערן
112  James McIlroy : כירורג/ דער ד�קטער.  
113  Perce [Percy] Blackbor[r]ow : ן. ער איז �רַײן אין שיף ערשט �י � בלינדער ּפ�ס�זשיר. אױסה�לטדער סטו�רט אױ

אין דעם ", ער ה�ט געענטערט. �עלן ז� ערשט אים עסן, שעקלט�ן ה�ט אים געסטר�שעט �ז ט�מער קומט צו הונגערן
  ."�ש �י אױף מיראיז ד� אױף אַײך מער ל, סער, �ל

114  “… was … hauling ahead, …”  
115  choppy sea  
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עגלען זעקענט טר�גן מער ג ה�ט דזשעמז ק�רדמחמת דער , נק1ם (ילסעסטדעם 
  . �ינטנדיקן אינעם �רשט�רקד1דלי ד1קער�י דער 

דיקער זַײט ון מיזרח דער דרום־116מיר ה�בן געשטרעבט �רן ק�ן
, שילעךדי . צון־מערB און מערBדער �ינט בל�זנדיק צ�ישן , ־אינדזלדהעל�נ

ה�ט זיך 'און �ז ס, זַײנען ּפ�מעלעך גע�רן, געה�לטן ��ס נעענטער צום �ינט
� 117ש�ערע כ��ליעס.  איז אונדזער ציל �ַײט נ�ך עטלעכע מַײלן,טונקלטר

אױף , סטענק1ם (ילסב�לד ה�בן מיר �רלױרן ון די אױגן דעם . זַײנען געל�ן
 איז זי נ�ר צו מ�ל, שטריקלאױף דער לענג ונעם  �רדדזשעמז קהינטן ונעם 

איז שט�ק '�ען ס. נתגלה גע��רן דורכן �ַײסן גל�נץ ון צעבר�כענעם ��סער
אינעם הינטערב�רד מיט דער ה�נט ינצטער גע��רן ה�ב איך זיך ��עקגעזעצט 

ה�ב , רט �ּפגעריסןאיך ז�ל קענען �יסן צי ד�ס צ��טע שיל �ע, שטריקלאױן 
 איז ש�ער גע��רן מיט אַײז ל שטריק�סד. איך ג�ה�לטן �רט די ג�נצע נ�כט

 סאונדזער שיעלע  ד�סבעת די אומזעִיקע כ��ליעס ל�צן אונדז �רבַײ און
ּפונקט �ר נ�כט ה�ב איך .  מיט דער ב��עגונג ונעם ים גע��רן זיךה�ט

אױב ז�ער שיל ז�ל ��עקברעכן אין , סטענק1ם (ילסַײט אױן דערצ�לט די ל
ז�לן ז� לױן ק�ן דער , דער נ�כט און ז� קענען ניט רודערן �קעגן דעם �ינט

ילו �ז . מיזרחדיקער זַײט ון קל�רענס־אינדזל און ד�רטן ��רטן אױף אונדז�
��לט ניט טױגן �ז ד�ס דריטע , 118מיר קענען ניט ל�נדן אױף העל�נד־אינדזל

  .שיל ז�ל געטר�גן �ערן

ה�ט , �חוץ דער ��ך, די מ�נש�ט. איז גע�ען � שטרענגע נ�כט'ס
קריגנדיק � קל�ן שטיקל ,  אונטן אין שילזיך געטוליעט אין � רעדל, געהױערט

. ערס �ל�ן��רעמק�ט ון די דורכגע��קטע של�זעק און ונעם רעדל קערּפ
 .נ�ך רציחהדיקער איז גע��רן דער ים,  שט�רקער ה�ט געבל�זן דער �ינטנ�ך

און זיך געדר�ט ּפונקט  סק��לן דורכגע��רן דורך די  ש�ערד�ס שיל ה�ט זיך
ון צַײט צו צַײט .  ּפלושןשט�רקסטעדער זעגל ש�קלנדיק אין די , 119צום �ינט

טרַײבנדיקע י לBנה �ר�ּפגעשַײנט דורך � שּפ�לט אין די בעת דער נ�כט ה�ט ד
 ליכט ה�ב איך געקענט זען די שדישע ּפנימער ער �רג�ִיקן דער��לקנס און אי
 בעת זי ב�גט 120אױזעצנדיק ּכדי צו ב�ל�נסירן ד�ס שילזיך , ון די מענטשן

ה�ט זי זיך נ�ך , לט גע��רן די לBנה איז �רשטע�ען . אינעם �ינט121זיך איבער

                                                 
116 " making up for …"  
117  heavy seas  
  . איך מ�ן �ז ד� מ�נט ער קל�רענס־אינדזל– אינעם ענגלישן נסח איז ד� � ּפל�נטער מיט די אינדזלען  118
119  came up to the wind :דערב�רד �ינד־�רױף�  .מיטן 
120  trim the boat 
121  heeled over to the wind  
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 ליכט �ּפגעשּפיגלט אױף די שטר�מנדיקע גלעטשערס אױן ן דער�לץ ב��יזן אי
ה�ט זיך געד�כט 'און ס,  די טעמּפער�טור איז �ר�ּפגע�לן ז�ער נידעריק.אינדזל

ערגער �ז די �לגעמ�נע אומב�ק�עמק�ט ון אונדזער ל�גע ה�ט קױם געקענט 
��ס דערזעט זיך �רױס איז גע�ען � שַײנטורעם ון  נ�ר די יבשה ,ן�ער

און איך מ�ן �ז מיר �לע זַײנען געמוטיקט גע��רן דורך דער , זיכערק�ט
 איצטיקע� סוף צו אונדזערע ברענגען �ז דער קומעדיקער ט�ג �עט , ה�ענונג

בעת ד�ס . ד אונטער די יס��ניקסטענס ��לטן מיר ה�בן עסטע ער. צרות
 ה�ט זיך �רשטַײט און �ר�ּפגעהענגט אונדער סטענק1ם (ילס ונעם שטריקל

�רנומען גע�ען מיט ּפלענער �ר דער  מַײנערּפ�איז דער ק, דער ה�נט 
  .צוקונט

, הלבער נ�כט צו ה�ט דער �ינט זיך איבערגרוקט ון דרום־מערB צו �
 � ביסל שּפעטער . צום אינדזל122ענטערע�רן נ שינױ ה�ט אונדז געל�זט �עלכע

ה�ט ��רסלי � ירל�ג , דזשעמז ק�רד �ר�ּפגעל�ן בַײם ד1דלי ד1קעראיז דער 
זַײן שיל ה�ט . זוכנדיק �ן �רט �ּו צו ל�נדן, ער ז�ל �רן �רױס, געשריגן

 צו סטענק1ם (ילס��ס ה�ט דעם , עמז ק�רדדזש דעם 123געקענט איבערי�גן
�בער ער ט�ר ניט �רלירן , ער מעג � ּפרּו� ט�ן, איך ה�ב אים געז�גט .בוקסירן

 איז �ר�ּפגעקומען � �רט �ּפ ער �עןּפונקט . דזשעמז ק�רדון די אױגן דעם 
. עך זיך צעש�ד ה�בן די שיל ינצטערנישנעםאון אי, סק��לש�ערער שנ�־

�ט די �ּפזונדערונג ה�ט מיר . ד1דלי ד1קעראיך ה�ב מער ניט געזען דעם 
ק�ער־כ��ליעס זַײנען .  נ�כט ון דערןעבעת די איבעריקע שעה�נגעט�ן יסורים 

�ז �לץ ג�ט גוט בַײם עלנדיקן ,  ה�ב ניט געקענט זַײן זיכער און איך124געל�ן
כ�טש מע ה�ט , יט געקענט זען די כ��ליעס אינעם ינצטערנישמע ה�ט נ. שיל

, אין �זעלכע ב�דינגונגען. י� געקענט שּפירן די ריכטונג און דעם ּכוח ונעם �ינט
 ער נ��יג�ט�רטסט �ילו דער �נגעלערנ ה�ט געקענט,אין �ן �ענעם שיל

ה�נדיק ,  אױן זעגלמּפ�ס־לעמּפלאיך ה�ב געבליצט מיטן ק�. קומען צו ש�דן
�בער ק�ן ענטער ה�ב , ד1דלי ד1קער�עט מען קענען זען ונעם  �ז דעם סיגנ�ל
 אינעם ט־�רױף �ינ קוקנדיקמיר ה�בן איבערגעמ�טערט די אױגן. איך ניט געזען
צן ון צַײט חזרט די בליע איבערגאון מיר ז�לן �נכ�ּפן �ן ענטער, ינצטערניש

  .צו צַײט

איך �על ציטירן ון . איז גע�ען �ן � גרונד, דעם עמת געז�גט, מַײן אומרו
 :ד1דלי ד1קער��רסליס א�גענער ב�ריכט �עגן דעם ��ס איז געשען מיטן 

                                                 
122  bear up closer to :רן אױף � קורס מער דירעקט צום אינדזל צו�.  
123  “His boat had the heels of the “James Caird” :ה זי ה�ט געקענט גיכער זעגלען'ד.  
124  A cross-sea was running.  
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דזשעמז  דעם  די אױגן נ�כט ה�בן מיר �רלױרן וןצו ה�לבער
�בער � ביסל דערנ�ך ה�בן , ילססטענק1ם (בוקסירנדיק דעם , ק�רד

��ס סער , ס ק�מּפ�ס־לעמּפלדזשעמז ק�רדמיר דערזען די ליכט ונעם 
ה�בן  מיר.  אױן זעגל �י � �עג�ַײזער �ר אונדזשַײנטערנעסט 

אים דורך עס ז�ל , �נצינדן � ליכט אונטערן געצעלט, געענטערט
גע�ױר גע��רן ון ��נען בל�זט דער צו גלַײך זַײנען מיר . דורכשַײנען

דער  מחמת, און �ּוהין מיר �רן מיטן קל�נעם קעשענע־ק�מּפ�סל, ינט�
 מיט �ט דעם . שױן רִיער געה�ט צעבר�כן גע��רן איזשיל־ק�מּפ�ס

ז�ער , ליכט ה�בן אונדזערע נעבעכדיקע לַײט �נגעצונדן ז�ערע ליולקעס
��ס ה�ט אונדז ניט , מת דעם שרעקלעכן ד�רשטמח, א�נציקע נחמה

 זַײנען מיר �נגעקומען אין � שלעכטן דעמ�לט�ט . געל�זט ג�רנישט עסן
קנױליקן ים ה�ט געמ�כט , ��ס צוז�מען מיטן ש�ערן, 125ל�ץ־ריס

 ןגעג�ס ז�ל זיך ניט �נדלי ד1קער1דדער , שִיער ניט אוממיגלעך
ע�ען ה�בן מיר �רַײנגענומען עטלעכע שלעכטע איז ג'�י ס. �126ערן

און דערצו איבער די זַײטן און ,  איבערן הינטערב�רד127כ��ליעס
��ס ער ה�לט , 129ליס. 128"אױף � �ינט"�רן כ�טש מיר , �דערב�רד

 ד� י� גוט געמ�כט מיט ה�ט, זיך �ל�ן �ר � שלעכטער רודערער
ן ון לגוט געה�, 130סער ון שילשטרענג �רױס��רן ��

ה�ט �רנומען מַײן �רט , � גוטער־ברודער, 132סטריטגרינ. 131םטשיטע
�ר  זַײנען גע�ען 133ער מיט מ�קלין. ּכללבגעה�לן , בַײ דער קערמע

 ג�נצע די 135 �י טעמּפ־רודערערס�134נקערסדי רעכטע און לינקע מיר 
נען גע�ען צ�� גוטע מ�טר�סן און זַײ און טשיטעם 136מקל�ד. צַײט

 און 137דער ערשטע � טיּפישער �לטער טיף־ים־מ�טר�ס, רודערערס
בַײם שט�רקסטן  .דער צ��טער � ים־גזלן ביז צו די שּפיץ־ינגער, מרוק

, ה�ט טשיטעם געקױט ש�עבעלעך ון מיר,  די נ�כטט�ל ון דער בורע
, צו ��ל�ל(א�ן ל�ש �ר א�ן ש�עבעלע , ב�צ�לט מיט ש�מּפ�ניער

                                                 
125  tide-rip  
126  be swamped  
127  shipped several bad seas  
128 " on a wind :"ון ��נען בל�זט דער �ינט  .זעגלען צו �דער נ�ענט צו דער ריכטונג 
129  Thomas Orde-Lees :דער ממונה איבער די ז�ּפ�סן און ּפר��י�נט.  
130  baling  
131  Alfred Cheatham :יציר  .דער דריטער �
132  Lionel Greenstreet :יציר  .דער ערשטער �
133  Alexander Macklin :כירורג  
עִיק, ג�ר נ�טיק, ה" ד 134.  
135  stroke-oars ,ה טעמּפ־אַײנשטעלערס"ד  
136  Thomas McLeod :מ�טר�ס  
137  deep-sea salt 
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דעם ש�מּפ�ניער �עט ער ). רעכענען צ�� לעשערה�ב אים געז�לט 'כ
איך קען און �ען  �138ען ער ענט זַײן שענק אין ה�ל, מיר געבן דעמ�לט

�ט א�ן הונדערט �כט שעהען עהביז איצט ה�בן מיר ג... ד�רט �הינ�רן
מיט נ�ר � ביסל �דער , און דורכ��קן, רירן, ��רעניש, ה�רע��ניע

און , גרינסטריט, �ילד, סער ערנעסט,  �זאיך מ�ן. ג�ר נישט ק�ן של�ף
כ�טש . �ז מיר ה�בן אין ג�נצן ניט געשל�ן, איך ה�בן געקענט ז�גן

 איז גע�ען זעכצן חדשים זינט מיר זַײנען געה�ט גע�ען אין ש�ערע'ס
נ�ר ,  ים־קר�נקצטבלױז יר מענטשן זַײנען גע�ען ערנ, כ��ליעס

  .עטלעכע �נדערע זַײנען גע�ען � ביסל גרין

צום גליק ;  אונטערן רירּפונקט°20 די טעמּפער�טור איז גע�ען
זַײנען מיר זיך ב�ג�נגען �ן דער ביטערער נידעריקער טעמּפער�טור ון 

שלעכט �ּפגערױרן ס רעכטער וס איז סטריטגרינ. נעכטן בַײ נ�כט
 אונטער זַײן איםגעה�לטן ,  רעסט��רירטאים�בער ליס ה�ט , גע��רן

דער , �נדערע ה�בן געה�ט מינערדיקע �ּפרירן. ס�עטער אױן בױך
מיט גע�ען  זַײנען דורכגע��קט ��ס, עיקר מחמת ז�ערע קל�דער

 סע �ען ן גע�ען נ�ענט צו דער יבשהמיר זַײנע.... ז�לץ־��סער
ט ניט זען דורכן  ג�רניש�בער מיר ה�בן געקענט, ט אױף ט�געש�ר�

ד�ס . די אױגן זַײנען מיר שלעכט גע��רן. 139ן־��סערשנ� און צעבל�ז
קוקן אױף די ינגער די כ��ליעס ז�ל , ּכסדרדיקע גל�צן אין דער �ינט

�רקילונג אין די אױגן, ד�כט זיך, ןבר געגעה�ט מי, אונדז ניט של�גן � .
און � , ניט געקענט ריכטיק �ּפמעסטן �ַײטק�ט, איך ה�ב ניט געקענט זען

דרַײ � ז�גער .  בַײ דער קערמע אױף � רגעמ�ל בין איך אַײנגעשל�ן
איך בין גע�ען �זױ .  גענומען מַײן �רטגרינסטריטאין דער רי ה�ט 

אין דער ,  און נ�ס,ק�לט, ק�רטשעט ון די ל�נגע שעהען�ר
אומב�ק�עמער ּפ�זיציע ��ס מע ה�ט געד�רט ה�לטן אױן געצַײג און 

ד�רט מיך שלעּפן ע�ז די �נדערע לַײט ה�בן ג, ז�ּפ�ס בַײ דער קערמע
בן די רַײערשט ,  און אױסגלַײכן �י � קעשענע־מעסערל140אין מיטן שיל

 .און בױך, �ינקל, דיכן

�בער , 141 דער יבשהצובַײם ט�גן ה�בן מיר זיך געונען נ�ענט 
מיר ה�בן ניט געקענט זען �ּו צו , ןעדער �עטער איז �זױ געדיכט גע�

                                                 
138  Hull :די שט�ט אין ענגל�נד  
139  spindrift  
140  amidships  
141  … close alongside the land 
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) !�זױ צו ז�גן(צוריק בַײ דער קערמע נ�ך � שעה �ּפרו ב�דעקט . ל�נדן
 ��עק מיט ד1דלי ד1קעריך געירט דעם ה�ב א, מיטן טרינדיקן געצעלט

די ערשטע שעה איז  . �רום אױף צוןלענג־אױס דעם ברעג, 142דער בורע
יר לױן די ש�ערע כ��ליעס ��ס מ, דער ג�נג גע�ען היּפש ריזיק�ליש

 � ז�גער אין ביז �כט�בער , �ר ז� ה�בן געדר�ט �נצוגיסן ד�ס שיל
 צוליב דער 143 ונעם �ינט מיר געונען � ביסל �ּפד�ךדער רי ה�בן

ּפ�זע � , ה�ב איך געקענט ה�לטן אין �רן ז�ער נ�ענטדערנ�ך . יבשה
בעת מיר , ּכדי צו קריגן ּפַײדעס ריש־��סער־אַײז, געלטשער־�רנט

ר ב�לד ה�בן מי. אונדזער ד�רשט איז גע�ען ג�ר טיף. זעגלען דורך ז�
צ�� ה�לבן שעה ה�בן מיר אױף און , אױן ב�רדגעה�ט � ביסל אַײז 

 .געזױגט און געקַײט גיריק די שטיקלעך אַײז

 אונטער 144די ג�נצע צַײט זַײנען מיר גע�רן ּפ�זע־ברעג
, ּפנימערג�ר שט�ציקע גלעטשער־טורעמדיקע שט�נערנע סק�לעס און 

ה�לב צען אין דער רי ה�בן מיר .  ל�נדןצוק�ן שום �רט ניט �ּו 
שט�נערדיקע ּפל�זשע צווסנס ון עטלעכע ז�ער , דערזען �ן ענגע

מלא־ׂשימחה ה�בן . 145זַײנען מיר �הינגע�רן, הױכע בערג און סק�לעס
ּפונקט  זעגלענדיק סטענק1ם (ילס מיטן דזשעמז ק�רד דעם מיר דערזען

�ז ,  מיר ה�בן זיך �זױ דערר�ט.�ן �רַײן�ר אונדז אינעם זעלביקן ה�
ענט הערן אין די ��ס ז� ה�בן ניט געק, מיר ה�בן געגעבן דרַײ �י��טן

ונדעסט�עגן . ך�נדערע שילעך צוליב דעם ברום ונעם אינדנבר�
געקענט איבערשמועסן די , זַײנען מיר ב�לד מיט ז� צוז�מענגעקומען

  . דער ּפל�זשעאיבערלעבונגען אױף

�בער מיר ה�בן ניט , דזשעמז ק�רד�זױ אױך איז גע�ען בַײ אונדז אױן 
איז '� מזל �י ס. ד1דלי ד1קער �י דער 146 צו �ינטצוםגעקענט ה�לטן נ�ענט 

 זַײנען גע�רן סטענק1ם (ילס מיטן דזשעמז ק�רד דער ן��ר, גע�ען
 ד1דלי ד1קער�ס אין אים איז דער �, 148 ונעם גרױסן בוכטעל�147ינט־�ר�ּפ

 געד�רט �רױס�רן מיט די  ער ה�טאים ון  ��סאון, �רַײנגע�רן
די , עבן דער�ר אױסגעמיטן די ריזיק מיר ה�.149כ��ליעס ון הינטן

                                                 
142  … ran … off before the gale, …  
143  lee  
144  coasting along 
145  made for it 
146  … keep up to windward …  
147  to leeward  
148  bight :ונג אין � בוכטע צי � ברעג�רטי �.  
149  … with the sea astern 
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דער �עטער . סטענק1ם (ילס �נגיסן דעם ן ניטנדיקע כ��ליעס ז�לענ�כג�
מ זַײנען מיר שױן "באמת זיבן � ז�גער . ין דער ריר געדיכט אעאיז ז�

א�דער מיר , ��ס �לן שט�ציק אין ים �רַײן, ּפונקט אונטער די סק�לעס
און ּתמיד ה�בן , ברעג אױף צוןמיר זַײנען גע�רן ּפ�זע־. זעןה�בן ז� דער

ערע זוכנדיקע  זיך ב��יזן אונדזּפנימערדי שט�ציקע סק�לעס און גלעטשער־
��לט גע�ען 'און ס, די �ענט�ט בר�כן אױף עדי כ��ליעס ה�בן זיך צ. אױגן

 מיר ה�בן אױגעכ�ּפט .מצB �ר ��בי ��ס  אױף ג�ר אוממיגלעך צו ל�נדן
בַײם צון־מערBדיקן , מ"נַײן � ז�גער . שטיקלעך אַײז און ז� גיריק געזױגט

בן מיר דערזען �ן ענגע ּפל�זשע צווסנס ון די עק ונעם אינדזל ה�
ש�ער געשל�גן , אױסנ��ניק איז געלעגן � ר�נד ון שט�נער. סק�לעס

��ס ב��ַײזט זיך �י � בר�ך , נ�ר מיט �ן ענגן דורכג�נג, אינדנבר�ךונעם 
 די סּכנות ן �רמיר מוזן שט�,  איך ה�ב ב�של�סן.אינעם שױמנדיקן ��סער

�ן ,  צ�� טעג און נעכט �ן טרונק. ל�נדן־�רטןדיקענִיון �ט דעם אומצוצ
קענט �ננעמען ה�בן מיר ניט גע, מענטשןרוB 'חרוB געמ�כט סה�ס עסן ה�ט 

 סטענק1ם (ילסדער .  �רטעראיז ד� אין ערגעץ נ�ענט �רױס � בעסער'�ז ס
גערון צוה�ב איך אים , ן ירע�דיקערע שילאיז גע�ען ד�ס לַײכטערע או

גע�ױר �ערן , דורכן בר�ךערשט איך ז�ל אים ירן מיטן ּכי�ן , זַײט בַײ זַײט
איך .  ז�ל � ּפרּו� ט�ןדזשעמז ק�רדק�טן ון ל�נדן א�דער דער עכדי מיגל

 איך �ען,  �רַײןסטענק1ם (ילס אינעם  �ריבערבין גע�ען אין מיטן קריכן
� ,  אונטער זעגלען הינטן ון�רן נעענטער ד1דלי ד1קערה�ב דערזען דעם 

  .צןבילד ��ס ה�ט מיר געמ�כט ג�ר לַײכטער אױן ה�ר

 �ּו ליגן די  ��ס ב��ַײזן150לצןבלינדע ��אױסמַײדן די , רודערן �ּפגעהיט
נטער צום ע נעם (ילססטענק1ה�בן מיר ג�בר�כט דעם , �רזונקענע שט�נער

 יקע ציען ה�בן מיר דורכגעש�סןטמיט עטלעכע קר�, דעמ�לט. בר�ך אינעם ריף
. �רױגעבר�כט ד�ס שיל אױף � שט�נערנער ּפל�זשע,  אױלױףף �ן אױאױבן

�ט ד�ס איז .  אױגעהױבן � ביסל �ַײטעראים אױלױף ה�ט דער קומעדיקער
  אַײנגע�לןרה�ט מי,  �ענס אױף העל�נד־אינדזל�נדונגל ערשטע דיגע�ען 

ה�ב איך ,  �ז דער ּכBוד געהערט דעם יִינגסטן צ�ישן דער מ�נש�טדער געד�נק
ער ה�ט אױסגעזען ּכמעט �י אין � . ן ער ז�ל �רױסשּפרינגעןבל�קב�ר�געז�גט 

Bןאון ּכדי אױסצומַײדן �ּפה, ק�מ�ט�זן מצאשר � , �לט ה�ב איך אים געה�ל
 ��עקגעזעצט אינעם ב�לדיקה�ט ער זיך . איבערן זַײט ון שיל, גר�בביסל צו 

ה�ב איך דעמ�לט מיט � מ�ל �רשט�נען .  און ניט גערירט ון �רטאינדנבר�ך
. ררױרן גע��רן�ז ב�דע זַײנע יס זַײנען שלעכט �, ��ס איך ה�ב �רגעסן

                                                 
150  blind rollers :הױכע כ��ליעס ��ס שִיער ניט צעברעכן זיך. 
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איז גע�ען 'ס. עטלעכע זַײנען �ריבער און אים געשלעּפט אין � טרוקענעם �רט
נ�ר סַײ �י סַײ קען ער י� ז�גן , בל�קב�ר�ןלעבונג �ר ריבעאך ג�ר � שרעכלע

 אױף דער �עלט זיך ��עקצוזעצן אױף ר�ז ער איז גע�ען דער ערשטע
מ�ּתר זַײן  �ז דעמ�לט ��לט ער גע��לט  געקערט זַײןה�ט' ס.העל�נד־אינדזל

� ס�ּפ�ז ,  מיר ה�בן געל�נדט דעם קוכער מיט זַײן טר�נאױ�ן.וד ּכB מין�ז�אױף 
זַײנען . און � ּפ�ר מענטשן, עטלעכע ט�רבעלעך געטריקנטע מילך, ברענ��רג

ירן די �נדערע שילעך דורכן  נ�ך � מ�ל ּכדי צו גע�רןמיר �נדערע �רױס
 איז צו ש�ער גע�ען מע ז�ל אים קענען ברענגען אױף דזשעמז ק�רדדער . ק�נ�ל

 און ד1דלי ד1קעררוB מענטשן ונעם ' סדעם ��סאיז נ�כ, דער ּפל�זשע דירעקט
�נגעירט מיטן ה�ב איך ,  אױף דער יבשה זַײנעןסטענק1ם (ילסדעם 

דערנ�ך .  אין דרױסן ונעם ריףדזשעמז ק�רד די ּכלים ונעם איבערברענגען
זַײנען מיר �לע דורכגעקומען און מיט � ּפ�ר מינוט שּפעטער זַײנען די דרַײ 

�ז ,  סּפעקט�קל איז מיר �ר די אױגןטשיק��ער� . שילעך אױף דער ּפל�זשע
 די מענטשן ה�בן זיך גע�יגט עטלעכע ון. טיך ה�ב ד�ס צ��טע מ�ל געל�נדא

 אױף �ט דעם  בר�נן�ן � שיעור�זױ �י ז� ה�בן געונען , �רום דער ּפל�זשע
הױנס , שט�נער אױגעכ�ּפט,  ה�בן זיך שט�רק צעל�כטז�. �יסטן ברעג

�י קמצנים מיט ז�ער , שט�נדלעך געל�זט דורכק�ּפען דורך די ינגער
��ס ה�בן נ�ך � מ�ל , ערדי שמ�כלען און געלעכט. �לדג�נגעשּפ�רטן 

בַײם ב�מערקן און די גדולהדיקע אױסרון , די צעשּפ�לטענע ליּפןגעבלוטיקט 
צ�� לעבעדיקע ים־הינט אױף דער ּפל�זשע ה�ט מיך דערמ�נט אױף � רגע אין 

נט זיך צום סוף און �ז די טיר ע, אין די קינדערי�רןשימערירנדיקער שעה יענער 
איך געדענק . דער ניטל־בױם מיט �לע זַײן ּפילאי־ּפל�ים שּפרינגט �ר די אױגן

איז , צי גוט צי שלעכט, גוט געמ�כט ון גורל��ס ער ה�ט שטענדיק , �י �ילד
געשט�נען לעבן מיר ב�ק�עם , �נגעקומען אױן ברעג בעת איך קוק אױף די לַײט

ז�רגט גלַײך �י ער איז נ�ר ��ס �רױס ון אױט� אױף � שּפ�ציר אין און אומב�
  .ּפ�רק

. ב�לד ה�ט � ה�לב טוץ ון אונדז ��עקגעל�גט די ז�ּפ�סן אױף דער יבשה
איז גע�ען ש�ערע �רבעט טר�גן אונדזער 'און ס, מיר זַײנען ּכמעט אױס ּכוח

, עך און עלדזן צווסנס ון דער סק�לעה�ב־און־גוטס איבער די רױע שט�נדל
מיר ה�בן . �בער מע ט�ר ניט ק�ן ז�ך ל�זן �ּו דערגר�כט דער ים־ל�ץ

געד�רט בר�דיען ביז די קניען אין אַײזיקן ��סער ּכדי �רױסצוה�בן ד�ס געצַײג 
ט די דרַײ ה�בן מיר געשלעּפ, �ען די �רבעט איז שױן �רטיק. ון די שילעך

און זיך גערן גענומען געניסן ד�ס , שילעך � ביסל העכער אױף דער ּפל�זשע
די ��ס זַײנען גע�ען לי־ערך . ה�סע געטר�נק ��ס דער קוכער ה�ט צוגעגר�ט
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נ�ר ; שט�רק ה�בן געד�רט ��רטן ביז די ש��כערע ה�בן ז�ערס געה�ט
און ק�ן מ�ל רִיער ,  ה�סע מילך151 זַײן ּפ�ניקיןיעדער א�נע ה�ט לסוף געה�ט

מחמת די ים־הינט , דערנ�ך ים־הינט־סט�ק מיט טר�ן. איז ניט גע�ען �ז� טעם
  מער ניטה�בן ��רטן אױף אונדז בלַײבן גע�ען גענוג �ּפגעל�זן צו��ס זַײנען 

ה�ט געל�קערט דער טר�נאױ�ן . ק�ן רו איז ניט גע�ען �רן קוכער. געלעבט
��ס זַײנען , און ה�ס געשּפריצט בעת ער ק�כט ניט א�ן מ�לצַײט נ�ר � סך

מיר ה�בן געטרונקען ��סער און . צונױגעקומען אין � ג�נצן ט�ג ול מיט עסן
  .געגעסן ים־הינט־ל�ש ביז יעדער איז ג�ר ז�ט גע��רן

 

  העל�נד־אינדזל אױף �ענס ל�נדן רשטעע ד�ס 7

און ביז דרַײ � , די געצעלטן ה�ט מען אױגעשל�גן מיט רודערס �י סלוּפעס
ד�ס �ריגינעלע גערעם ון די .  גע�עןמ איז דער ל�גער ּכשורה"ז�גער נ

געצעלטן ה�ט מען געה�ט ��עקגע��רן אױף א�נער � קרִיע �ּפצושּפר�ן די 
רוB מענטשן ה�בן זיך רי ��עקגעל�גט אױף � זיכערן און מחיהדיקן 'ס. ג��

דער הױּפט־חוB . איבערגעריסן נ�ר צו ה�לטן ��ך נאך דער ר� נ�ך, של�ף
און יעדער אױף , ונעם �עכטער איז גע�ען ה�לטן דעם טר�נאױ�ן �נגעצונדן

ט �ר זיך � מ�לצַײט אין מיטן ��ך ה�ט ד�קא געק�כ,  געד�כט זיךה�ט, דיזשור
  .און � �עטשערע א�דער ער ל�גט זיך ��עק של�ן נ�ך � מ�ל

                                                 
151  pannikin :ון בלעך, � ּפל�טשיקע שיסל.  
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   דער ערשטער מ�לצַײט אױן אינדזל8

, רלי ה�בן מיך ב�ל�ט דורכצוקוקן אונדזער ּפל�זשעעאון ה, ��רסלי, �ילד
מעט גע��לט מיר ה�ט זיך דעמ�לט ּכ. טן �רַײןלעא�דער מיר ג�ען אין געצ

��ס מע ,  זהירותון געיל ד�סנ�ר ,  ביז נ�כן של�ף�ּפל�גן דעם דורכקוק
ה�ט מיך אומרוִיק ,  די אומזיכערק�טן מיט ּפ�ל�רישע נסיעותצוליבקריגט 

�רע קל. דער אױסבליק �ר אונדז איז גע�ען ק�ן ר�לעכער ניט. געמ�כט
 אין  ��לט די קל�נע ּפל�זשע152־ל�צןשּפרונג ב��יזן �י מיט די בןסימנים ה�

מיט � . ּפונקט ביז די סק�לעס צווסנס,  גע��רןג�נצן ב�דעקט מיט ��סער
��ס מע ה�ט זיך דערױף �לע מ�ל געקענט , מיזרחשט�רקן בל�ז ונעם צון־

זיך , ב�ריער־ריף איבערן קנ�ּפן ריבערשל�גן���לטן די כ��ליעס , ריכטן
. צעברעכן אױף די שט�ציקע זַײטן ון די שט�נערנער ��נט הינטער אונדז

 ב��יזן ��ס רִיערדיקע בורעס ה�בן בןקל�ר־ב�צ�כענטע טער�סעס ה�
יט נ, און ּפונקט הינטן ון ּפל�זשע איז גע�ען � קל�ן שטיקל �ר�ק, �ּפגעט�ן
. רַײבןג�נץ �רקַײלעכט דורכן ל�נגן ּכסדרדיקן , דרַײ וס אין דער לענגמער �י 

איך ה�ב ב�של�סן .  געינען � בעסערן רו־�רטמוזן מיר �זקל�ר איז גע�ען 'ס
ביז ז� ,  �י אומזיכער איז גע�ען אונדזער ל�גע�נדערעניט צו געבן צו �יסן די 

�ז מיט � מ�ל קען , י ג�נצע זיסק�ט ון רו �ן שום געד�נקעןה�בן גענ�סן ון ד

                                                 
152  spring-tides :לַײצןד�ס .  אױף ענגלישneap tidesדער היּפוך דערון רוט מען ; בַײ ולע �דער נַײע לBנות, הױכע ים־

רילינג"ה�ט ג�רנישט צו ט�ן מיט ."  
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, סּכנה ון ים איז גע�ען אונדזער חלק �זױ יל טעג. סּכנת־נשותקומען �ידער 
איז � ח�־שעה ג�ר �יכטיק גע�ען �ר אױסגעמ�טערטע לַײבער און 

  .�ּפגעטעמּפטע מוחות

 

  רטע ונעם ל�נדן ק�9

 ב��ַײזט ּפונקט ��ס טוט זיך בַײ אונדז בעסער �י מַײן אױבןדער ּפל�ן 
די סק�לעס אױף הינטן ון דער ּפל�זשע זַײנען גע�ען . ב�שרַײבונגען

. עך �חוץ בַײ צ�� ּפונקטן �ּו געינען זיך שט�ציקע שנ�־שיּפּועיםכלאומגר�
 וץ ון די א�גענע ר�ציעסמחמת �ח, �עגן עסןמיר ה�בן ניט איבערגעטר�כט 

זַײנען גע�ען ים־הינט אױף דער ּפל�זשע און מיר ה�בן געקענט זען �נדערע 
ון צַײט צו צַײט לעגט א�נער ון די חיות זיך . אינעם ��סער מחוץ דעם ריף

 ז קל�ראי'ס, ��ס, �רױקריכן אױף דער ּפל�זשע, אין די ּפליטקעס אױה�בן
� קל�נער שט�נערדיקער . איז גע�ען � ב�ק�נטער קור�רט �ר זַײן מין, גע�ען
ה�ט , ��ס ה�ט אונדז עּפעס ב�שירעמט ונעם צון־מערBדיקן �ינט, אינדזל

בן די ד�זיקע �גל ה�.  ון די �ררינגלט־ּפענג�ינען153געה�לטן � נעסט־שטח
לִיען �ּפה�ט מען זיך געקענט ריכטן אױף ז�ער,  טBעע�ן איבער��נדערנדיק 
נ�ר דער�ַײל זַײנען ז� צו , אַײנגעשטעלט ג�נצן ה�ט זיך איןא�דער דער �ינטער 

�לטן צוליב דעם סה די ד�זיקע �טר�קציעס ה�בן �בער ניט געקענט אױ.ה�נט
 און מיזרחינט און ים ון צון־ ונעם ��ל��ס די ּפל�זשע שט�ט �ן �רן �נ

 קומען �ר עטער �י ון מערB אין דעם � געגנט ונעם מיזרחבורעס ון . מיזרח
                                                 

153  rookery  
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א�דער ל�גן זיך ��עק של�ן די נ�כט ה�ב איך בודק  .�נט�רקטיק �ינטערצַײט
די שטעלן צודי �לע מיגלעכקַײטן ��עק  און ב�רעכנטBגע�ען די ג�נצע מצ
. ד�ס ��סער ז�ל ניט דערגר�כן,  זיכערן �רט־און־גוטס אין �שילעך מיטן ה�ב

די אױף  ה�בן אשר געקענט �רױקריכן � קל�נעם מהלך �רױף מיר �ל�ן
אינע��ניק איז דער אינדזל גע�ען אין . �בער ניט מיט די שילעך, םִעשנ�־שיּפוי

געקר�כן אױף א�נעם � שיּפוע �בער �רױנען מיר זַײ. ג�נצן ניט צו דערגר�כן
די עלדזן הינטערן . ב�לד ה�ט אונדז �ּפגעשטעלט איבערה�נגענדיקע סק�לעס

, ל�גער זַײנען גע�ען שט�רק אױסגעריבן און מיר ה�בן ב�מערקט די ש�רע
��לט 'ז ס�קל�ר . ניט־אױסגעריבענע שט�נער ��ס ז� �לן �ר�ּפ ון אױבן

מיר . הינטן אױף דער ּפל�זשע, �ז מע ל�גערט זיך ד�רט,  ון אױבןסּכנה� גע�ען 
,  בין איך �רַײן אין געצעלטזינעןמיט די ד�זיקע רעיונות אין . מוזן �רן �ַײטער

��ס זי גיט � טר�סטנדיק , �נטשל�ן גע��רן אױף דער צעבר�כענער ערד
די עע־ּפרינצעסין ��ס ה�ט ניט געקענט של�ן אױף די . סטק�טגעיל ון ע

שר ניט �רשט�נען די זיבן ּפוכיקע מ�טר�צן צוליב �ן �רבעס אונטן ��לט א
��ס ה�בן זיך ג�ר ניט , ה אונדזערע ון די אומרעגולערק�טן ון די שט�נעראהנ

די שטורכענדיקע ;  גן זיך ��עקטר��דער , געקענט צעברעכן אונטער אונדז
  .הרודעס �ל�ן זַײנען גע�ען זיסע דערמ�נונגען ון זיכערק�ט

ב�לד איז די .  אױגעכ�ּפטרי ה�בן זיך �לע) טן �ּפריל15דעם (צו מ�רגנס 
, ה�בן מיר ד�ס נ�סע געצַײג אױסגעשּפר�ט צו טריקענען, זון העל אױגעג�נגען

 און די שטי�ל.  ירידשוBער סּפעציעל אומחע זעט אױס �י �ביז די ּפל�זש
 איך ה�ב געה�ט ב�שטימט .מלבשים ה�בן שט�רק געליטן אין דעם �רומ�רן

 � נַײעם זוכן, סטענק1ם (ילס נעם�ילד ז�ל זעגלען לענג־אױס דעם ברעג אי
 � ה בַײם עסןה�בן מיר �רומגערעדט די ּפרטים ון דער נסיע, ל�גער־�רט

��ס איך ה�ב גע��לט געינען  .סט�ק מיט טר�ןרישטיק ון ה�סן ים־הינט־
ילו �דער �ל קענען בלַײבן �ן סּכנה ��כן ז איז � ל�גער �ּו די ּפ�רטיע�

 �ּפגעהיט ון ים און �ינט אין די שט�רקסטע �ינטער־בורעס, חדושים ל�נג
צוז�מען מיט , געז�לט �רן אױף מערB לענג־אױס דעם ברעגה�ט �ילד . �ילו

אױב . 154און מק�רטי, �ינסענט, קרין, יר ון די שט�רקסטע מענטשן׃ מ�רסט�ן
�י � �עג�ַײזער , ז� זַײנען ניט צוריק �ר נ�כט ז�לן מיר �נצינדן � שַײנסיגנ�ל

 איז �ּפגע�רן עלף � ז�גער 1ם (ילססטענקדער . צום �רַײנ�ר ונעם ק�נ�ל
 דערנ�ך זַײנען איך מיט הערלי . �רום דעם אינדזלניט צו דערזעןאיז גיך , מ"

Bקריכנדיק דורך � שּפ�לט צ�ישן דער ר�, געג�נגען ּפ�זע ּפל�זשע אױף מערױ

                                                 
154  Geroge Marston :קינסטלער ;Crean : 36 הערה אױבןזעט ;John Vincent :מ�טר�ס ;Timothy McCarthy :מ�טר�ס  
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ר ּפ�ס ון דער ענגע. 155סק�לע און � גרױסן �ּפגעזונדערטן זַײל ון ב�ס�לט
 שט�נער ��ס �לן �ר�ּפ ון די ןירט גע��רן מיט מ�סקּפל�זשע איז בל�

געזוכט �ן �רט �ּו ,  � ביסל מער�דערמיר ה�בן געקעמט � מַײל צ�� . סק�לעס
 און מ�כן � שט�ִיקן המיר ��לטן געקענט ברענגן די שילעך אױף דער יבש

נ�ר נ�ך דרַײ ,  ה�ט ניט געּפועלט עּפעס �זױנס צו געינען �ילדט�מער, ל�גער
מיר ה�בן . ה�בן מיר זיך געד�רט צוריקקערן ,שעה ש�ערע אומזיסטע �רבעט

געונען אױף דער צ��טער זַײט ונעם ב�ס�לט־זַײל � שלונד אין די שט�נער 
זַײנען עכטע שט�נדלעך �רקַײל. �ערסטע בורעסש�ּפגעהיט ון �לע חוץ די 

סן �ד� ה�ב איך ב�של. גע�ען � ב��ַײז �ז � מ�ל קומט דער ים �זױ �ַײט �רַײן
מוזן גיך צען ק�סטן ב��ריל־שליטן־ר�ציעס ט�מער מיר מיר ז�לן איבערל�זן 

�עט 'מיר ה�בן געקענט צוריקקומען קריגן ד�ס עסן שּפעטער אױב ס. ��עק
 .לעגנה�טקומען � גע

 זיך �ּפרוען �דער �רריכטן מענטשןצוריק אין ל�גער ה�בן מיר געונען די 
 ה�ט � ּפרּו� געט�ן כ�ּפן יש אין די ּפליטקעס לעבן די 156קל�רק. די ּכלים

. דער ט�ג איז שטיל �רבַײ. ה�ט געכ�ּפט � צ�� קל�נע יששט�נער און 
מלבושים , ה�ט מען געריבן ביז גל�נציק אױף די שט�נער�רזש��ערטע נ�דלען 

�ן , ד�כט זיך מיר,  צוליב–� געיל ון מידק�ט . �רל�טעט און �רצירע�עט
,  ה�ט אונדז ב�דעקט– טעג �רג�נגענע�ּפרוף נ�ך די �נשטרענגונגען ון די 

,  אױף דער ּפל�זשע �י נעכטןהעכער��ס קומט , דער אױה�בנדיקער ל�ץנ�ר 
 ��ס מיר ה�בן ּפ�מעלעך, אונדז געצ�ּונגען �רבעטן מיט די שילעךה�ט 

מיר ה�בן געד�רט איבעררוקן דעם נױטל�גער .  אױף � העכערן גזימסגעשלעּפט
�ר די ערטער �ר�נענע איך ה�ב אױסגעט�לט די. נעענטער צו דער סק�לע 

 די נ�כט איז �ען.  טַײער גע�ען שטיקל איזער יעדן��ר, �"�א,  קיךדי, געצעלטן
ה�ב איך געה�סן ד�ס ,  נ�ך �לץ ��עקסטענק1ם (ילס�נגעקומען איז דער 

  .�נצינדן ון � טר�ן־שַײנסיגנ�ל צוק�ּפנס ונעם ק�נ�ל

. ר �ַײטנסצורוף אין דעמ ה�בן מיר דערהערט � " � ז�גער נ�כט�ן ערך 
�י � בל�כער גַײסט �רױס ון � , נ�ר ב�לד, מיר ה�בן ניט געקענט זען ג�רנישט

די ּפנימער ב��ַײזן זיך �ַײס אינעם �ּפשַײן ונעם , ערניש קומט ד�ס שילצטינ
אין אין � ,  אױף דער ּפל�זשע מיטן אױלױףגעל�זט לױן אים�ילד ה�ט . ַײער

 ה�ב גע��רט ךאי.  געשלעּפט צו � זיכערן �רטאיםנוט �רום ה�בן מיר ּפ�ר מי
אױף �ילדס ב�ריכט מיט � ש�רער אומרו און מיר איז גע�ען ג�ר לַײכטער 

 ער ה�ט אױגעדעקט � ז�מדיקע יבשה־צונג זיבן �ז ער ז�גט מיר, אױן ה�רצן
                                                 

155  basalt :מין �ּולק�נישער שט�ן �  
156  Robert Clark :בי�ל�ג  
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Bירנדיק, לענג י�רדן אין דער �200 , מַײלן אױף מער אױף ��עק ונעם ברעג 
ּפוע  שנ�־שיר� ל�נגע.  ים־עקבַײםמיט � מ�סע שט�נער , � גר�ד־�ינקל

, גלעךי�ט אױסגעזען �ר מה'סאון , �רבינדט זיך מיט דער צונג אױן יבשה־עק
, די יבשה־צונג. �ז עּפעס �ן אױסגר�ב ה�ט מען געקענט מ�כן אינעם שנ�

�ילד ה�ט .  אונדזער ענגער ּפל�זשע�י��לט גע�ען ג�ר בעסער , ניקסטענס��
קער �י �ַײט ער ה�ט צי�ז ד�ר ד�זיקער �רט איז ט�קע דער  א�נ, צוגעגעבן

איז געלעגן � סטר�שענדיקע ר� , אױף מערB און דרום־מערB, �ַײטער. געזוכט
ער ה�ט געמ�נט �ז מיט . ם �רַײןשט�ציק גלַײך אין י, סק�לעס מיט גלעטשערס

די צונג �רשּפריצט  ��לט מיזרחבורעס ונעם דרום־מערB �דער ג�ר שט�רקע 
די שילעך . ��לטן זיך אױף איר ניט צעברעכן גוא�בער די כ��ליעס , �ערן

  . ּפל�זשע157ה�ט מען געקענט �רױשלעּפן �ױף � ניט־שט�ציקער

. ידיעות בין איך להוט גע�ען איבערצול�זן דעם ּפל�זשע־ל�גערמיט די גוטע 
דער �עטער . איז גע�ען גינציק �רן לױן ּפ�זע ברעג,  בל�זט�ען ער, דער �ינט

איך . י �ען�בה�ט זיך געקענט איבערבַײטן 'איז שױן ַײן גע�ען צ�� טעג און ס
� . �בן רי אין דער רילן �נהע�ז מיר �, ה�ב געז�גט די חBראותא

 ה�ט אונדז געגעבן � לוקסוסדיקער �עטשערע ון טנַײ־געקױלעטער ים־הונ
  .דערנ�ך ה�בן מיר ב�ק�עם געשל�ן ביזן ב�גינעןאון , סט�ק מיט טר�ן

דער ים איז .  איז �נגעקומען ַײן און קל�רטן �ּפריל17 דעםר אינדעררי דע
, ��ס, ר אין דער �ַײטנס ה�בן מיר געקענט זען � ּפ�ס ּפ�קנ�, גע�ען גל�ט

מיר ה�בן שױן געה�ט ב�מערקט ּפ�ק און . קומט נעענטער, ד�כטה�ט זיך גע'ס
 און דערנ�ך � מ�ל צוריקגעקומען מיט מיזרחבערג געטריבן ונעם שטר�ם אױף 

Bן ביז. � געי�ג אױף מעראיז 'און ס,  ינף מַײל � שעהדער שטר�ם איז געל�
 צוריקקער ון דער ם �זױנער ��ס ה�ט �רה�לטן �ילדען בַײשטר�םגע�ען � 

, ד�ס �רױף־און־�ר�ּפ ונעם ים־ל�ץ איז איצט גע�ען נ�ר � ינף וס. צונג
 דער �נקום ונעם אַײז ה�ט. נ�ר די לBנה ��קסט און דער ל�ץ דערמיט

מע ה�ט .  גיך ��עקזַײנען�ז מיר ,  גע�עןאיז'ס�י �יכטיק אונטערגעשטר�כן 
. ג�ר געד�רט אױסמַײדן דער ּפ�ק ז�ל אונדז ניט �רשּפ�רן אױף דער ּפל�זשע

 און נ�ך � כ�ּפיקן,  ּפליטקעסדי שילעך זַײנען ב�לד אױן ��סער אין די
�ן . �רבעט �רַײנל�דן ד�ס געצַײג און ז�ּפ�סןרישטיק ה�בן �לע ש�ער גע

׃ מיר ה�בן �ז מיר ה�בן �ר�ּפגעל�זט די שילעך,  ה�ט אונדז געטר�ןאומגליק
די איבעריקע , בר�כן גע��רןעגעניצט די רודערס �י ��ליקעס און דרַײ זַײנען צ

די הכנות ה�בן .  אונדז דער נסיעה ��ס ליגט �ראױף  געקלעקטק�רג��לטן 
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 �ז ,ד�כט �ילוה�ט זיך גע'ס; געדױערט לענגער �י איך ה�ב זיך געריכט
עטלעכע מענטשן ה�בן ניט אין ג�טנצן גע��לט איבערל�זן די ל�דיקע זיכערק�ט 

,  �בער ד�רן ד�רף מען.�רן נ�ך � מ�ל אױן ים, ון דער קל�נער ּפל�זשע
ּפונקט .  �רױסדזשעמז ק�רדדער , מ זַײנען מיר ��עק" � ז�גער עלף און ביז

 מיר �רן �רום דעם קל�נעם אינדזל ב�זעצט ון די �ען
ון די 158"�ילי��"זיך געגעבן � ל�ז �ר�ּפ � ה�ט , נג�ינעןעאַײנגערינגלט־ּפ 

דרומדיקער בורע ��ס ה�ט �ן �נז�ג ון דער , וס סק�לעס הינטער אונדז-2000
  . �רוםזיך ב��יזן אין � ה�לבער שעה

ה�בן מיר זיך �נגעשטרענגט בַײ די רודערס מיט דער בורע אױן ב�לד 
דער �ינט ה�ט זיך . ק�ן מ�ל ניט גע�ען �ז� ש�ערע �רבעט. �דערב�רד

Bון דרום אױף דרום־מער גע��רן �ן איז דער דוחק אין רודערס, געדר�ט 
ה�ט געד�רט ה�לטן � , ד�ס ש�ערסטע שיל, דזשעמז ק�רדדער . טע עניןצערנ

 ה�בן סטענק1ם (ילס און דער ד1דלי ד1קערבעת דער , ולן עקיּפ�זש רודערערס
� גרױסער .  נ�ך דער ר� מיטן איבעריקן רודערגע�רבעט, געט�ן מיט �ינציקער
 די סק�לעס און צַײטנ�ַײז זַײנען מיר ּכמעט אױףרט אױלױף ה�ט געדונע

מיר ה�בן .  אױף די שט�נער ונעם שטר�מענדיקן גרינעם ��סערגעטריבן
�רַײנגעצױגן �ערן אינעם געד�רט בלַײבן נ�ענט בַײם ברעג ּכדי אױסצומַײדן 

כטע ק�עט דורך די צער�רגיכ, ��ס ה�ט זיך צעשמיסן שנ�־�ַײס, ב�זן ים
נ�ך צ�� שעה ש�ערע �רבעט . ּפריצןשסע �ביז אין � לעבעדיקער מ, סק��לן

נ�ר צום גליק ה�בן מיר געונען ,  גע��רןזַײנען מיר שִיער ניט אױסגעמ�טערט
יקע צאױבן טורעמען זיך די ג�ר שט�. עּפעס �ן �ּפד�ך הינטער � שּפיץ שט�ן

נעס אינעם �גל ��ס ל�טערן ון די שּפ�רודי ים־, סק�לעס הונדערטער יס
די שילעך זַײנען �רױף און . נט גע��רן צוליב דער ה�ךשט�ן זַײנען �רש�ט

בר�כן אין ענ�ר די כ��ליעס ה�בן זיך ניט צ, �ר�ּפ אינעם גרױסן ים־אױלױף
 געגעסן די ק�לטע ה�בן מיר זיך ד�רט �ּפגערוט און, אונדזער קל�נעם ה�רבעריק

ּכדי  די רודערס בַײ בלַײבןגעצ�לטע מענטשן ה�בן געד�רט . ר�ציעס
ונעם סק�לע־ּפניםצוה�לטן די שילעך��עק .  

דעם . נ�ך � ה�לבער שעה הסקה ה�ב איך געה�סן �נה�בן נ�ך � מ�ל
 סטענק1ם (ילסמחמת דער ,  ה�ט מען געטריבן מיט דרַײ רודערסד1דלי ד1קער

 איז �ר�ּפגע�רן �ינט־�ר�ּפ אין � סּפעציעל עראון , ה�ט געה�ט דעם איבעריקן
 מיטן �ינט און ן קעמםזיך צוגעקוקט צו אימיט מורא ה�ב איך . סק��לש�ערן 

�רן צו  ז�ל  ק�רדדזשעמז�ז דער , ��לט גע�ען ג�רנישט ק�ן הילף ניט'ס. ים
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 אינעם �רן ױרױס ה�בן �ל�ן קױם געקענט ר�ַײל מי, דלי ד1קערד1עם דהילף 
�לע זַײנען נ�ך � .  און ה�ן�ַײטער �רן –די א�נציקע ז�ך . ן שילש�ערער

 דער הױט און � סך זַײנען שט�רק  צו ביז גע��רןמ�ל דורכגע��קט
ן �רבַײ � גרױסן ּפ�מעלעך �ַײטער און זַײנעמיר זַײנען . דורכגעקילט

וס אין דער 2,400  שט�ציקעשט�נערנעם זַײל ��עק � ביסל ון ברעג און � 
ה�ב איך געמ�נט בעת , � ּפ�ס ריף ה�ט זיך געצױגן צ�ישן ברעג און זַײל. ה�ך

רנדיקן ים אין � צן�ז מיר �עלן זַײן ּפנים־�ל־ּפנים מיט, מיר קומען נעענטער
,  ב��יזן � שּפ�לט אינעם ריףט ה�אינדנבר�ך אינעם �ַײסן ריס� נ�ר ; דרױסן

מיטן �ינט טרַײבן ��לקנס שּפריץ , זַײנען מיר �דורך מיט ש�ערער �רבעט
אינעם .  איז בשלום נ�כגע�רןסטענק1ם (ילסדער . 159איבער דער לינקער זַײט

איז 'ס. ד1דלי ד1קערן דעם  ניט געקענט זעןשטעכנדיקן שּפריץ ה�ב איך אין ג�נצ
 ערצוליב דעם ��ס ,  ��לט מוזן �רן אױסנ��ניק ונעם זַײלערגע�ען קל�ר �ז 

 ם�בער איך ה�ב ניט געקענט זען ��ס איז מיט אי, 160ג�ט �זױ יל �ינט־�ר�ּפ
. ען � שלעכטע צַײטאיז גע�'ס. געשען און איך ה�ב ניט געקענט ��רטן

סטענק1ם  מיטן דזשעמז ק�רד ה�בן דער ,מ" בערך ינף � ז�גער נ,וףסוף־ּכל־ס
ה�בן מיר דערזען �ילדס ,  ��סערע לי־ערך שטיל ד�ס דערגר�כט(ילס

  .ד1דלי ד1קער כן נ�וקטזיסט צוריקגעקמאיך ה�ב או. ּפל�זשע ּפונקט �ר אונדז

ה�ט דער , רום דעם שּפיץ �שט�נער ה�בן ב�ש�טן ד�ס ּפל�טשיקע ��סער
 ז�ל סטענק1ם (ילסאיך ה�ב געה�סן דער . ים זיך געל�צט צ�ישן ז�

און אין � ּפ�ר , ן אױף דער ּפל�זשע �ּו עס זעט אױס ד�ס גל�טסטע�רױלױ
, די מענטשן �רױסגעשּפרונגען,  אױן ברעגמינוט �רום איז ד�ס ערשטע שיל

ב�לד �י איך ה�ב געזען �ז . נדיקער כ��ליעעגן דער �ּפג� �קעאיםה�לטנדיק 
עטלעכע ון אונדז .  �רַײןדזשעמז ק�רד דעם גענומעןה�ב איך ,  איז זיכערער

, אינדנבר�ךה�בן זיך געדר�ּפעט אױף דער ּפל�זשע דורכן ר�נד ונעם 
ס שיל קעגן דעם  �רום � שט�ן ּכדי צו ה�לטן ד�שטריקל�רומגעדר�ט ד�ס 

, דערנ�ך ה�בן מיר �נגעהױבן �רױסנעמען די ז�ּפ�סן און געצַײג .161ל�ץצוריק
מחמת מע ה�ט ניט געקענט �רױשלעּפן די שילעך , �רבעטן �י ב�נומענע

, דעם טר�נאױ�ן ה�ט מען גיך �נגעצונדן.  מע ה�ט ז� אױסגעל�דיקטא�דער
 מיר ה�בן גע�רבעט  בעת.ן צוגר�טן ה�סע געטר�נקעןה�ט דער קוכער �נגעהױב

זיך  ער �ערט בל�ס און ��ס 162 איך דערזען ריקענזוןה�במיט די שילעך 
אים , ��עק ונעם ��סעראיך ה�ב אים געשלעּפט . אינדנבר�ך אינעם ש�טַײעט

                                                 
159  port beam 
160  … was making so much leeway 
161  backwash 
162  Lewis Rickenson :הױּפט־אינזשעניר  



 51 

 מקילרױ. ��ס שט�ט אינעם �ּפד�ך ון � ּפ�ר שט�נער, צוגעשיקט צום אױ�ן
געונען �ז זַײן ה�רץ ה�ט אין דער רגע גענוג ּכוח ניט איז צו אים צוגעג�נגען און 

ה�ט ער געד�רט , אים איז ג�ר שלעכט גע�ען. געה�ט �ר די �נשטרענגונגען
 מער �י די זַײנען �ר�ן מענטשן ��ס ז� טוען'ס. ב�לדיקע מעדיצינישע הילף

. ּפרּו�ן ט�ן מער �י ד�ס ��ס ז� קענען י� אױט�ן, יע �רבעט ּפ�רצא�גענעם
 � סך �י, ער ה�ט געליטן.  נשמותבעלנישעדי �ט ון ריקענזון איז גע�ען א�נער 

��ס ה�בן ב��לן די , ון שלעכטע ז�לץ־��סער־געש�ירן, �נדערע
 �נשיקעניש �סד�ז , ד�כטך גע עס ה�ט זי. און די יס,די �רעמס, געלענקעןהענט

�נרַײבן ון די נ�סע , איז צוליב דעם ּכסדרדיקן דורכ��קן מיט ז�לץ־��סער
  .163שטעלטק�טגעאױסדי ש�ערע און , מלבשים

 די אױגן און ה�בן זיך, ד1דלי ד1קער ב�ז�רגט �עגן דעם  ג�ראיך בין גע�ען
יר טר�גן די ז�ּפ�סן אױף דער געדר�ט בעת מ מיזרחאױף מַײנע די מחשBות 

 � ה�לבער שעה ה�ט זיך ב��יזן ד�ס עלנדיקע  מער �ינ�ר מיט ניט, יבשה
 �רַײן אינעם עראון ב�לד איז ,  ים164־�ַײסשױם�רבעטנדיק ש�ער דורכן , שיל

מיט �  �נקום צוגעקוקט זַײןמיר ה�בן זיך צו . לי־ערך שטילק�ט אין דער בוכטע
יל ון �רלַײכטערונג �י בַײ � מ�טר�ס ��ס איז נ�ר ��ס �נגעקומען אין גע

ה�ט ��רסלי �רלַײכטערט דעם , געג�נגען גיך �רױסאיז דער ים־ל�ץ .ה��ן
ון ��עקגעל�גט עטלעכע ק�סטנס אױף �ן אױס��ניקסטן שט�ן, ד1דלי ד1קער 

און מיט � , רנ�ך איז זַײן שיל אױף דער יבשהדע.  ז� שּפעטערקריגט מע ��נען
די , הסך הענט �רבעטן ה�בן מיר ב�לד געה�ט ד�ס ה�ב־און־גוטס אױף דער יבש

 איז בשום־און ניט די יבשה־צונג. ר־ליניע הױך־��סע דעראיבערדרַײ שילעך 
 נ�ר –ק�עם אומב�, �יסט, איז גע�ען ר�'ס; ל�גער־�רטגע�ען ק�ן אידע�לער 

און �רום �חוץ �ּו מיטן ים שױמענדיק �רום , 165 שט�ן און זש�ירן� צ�� מ�רג
 גרענעץ ם דעה�ט געורעמט, טשערלע��ס ירט �רױף ביז � ג,  שנ�־שיּפועערד

נ�ר עטלעכע ון די גרעסערע שט�נער ה�בן געגעבן � ביסל  .166ון אינע��ניק
,  און בעת מיר ה�בן זיך געהַײלט �רום דעם טר�נאױ�ן,ב�שיצונג ונעם �ינט

זַײנען מיר גע�ען ט�קע ג�ר � , מיטן עסעריקן רױך בל�זן אין די ּפנימער
 ה�בן מיר מ�רןנ�ך �לעמען נ�ך �ן עט�ּפ �ה� .ר�לעכע כ�לי�סטרע

נישקשה . �רױסה�בן מיר געקענט אױף � שעה �רגעסן די צרות , אױגעט�ן
ה�ט זיך מיר ה�בן געגעסן �עטשערע בעת דער שנ� .  גע�עןד�ס לעבןאיז 

זַײנען די דורכגעקילטע , געדר�ט �ר�ּפ ון דער גלעטשער־א�בערל�ך

                                                 
163  exposure 
164  … spume-white … 
165  shingle  
166  “… formed the landward boundary” 
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ק �דערנ�ך ה�בן מיר אױסגעטריקנט � שטיקל ט�ב. קערּפערס ��רעם גע��רן
יולקעס א�דער מיר זַײנען �רַײנגעקר�כן אין די הנאה געה�ט ון די ל, בַײם אױ�ן

ה�בן , געינען דעם ל�ץ־גרענעץדער שנ� ה�ט אונדז ניט געל�זט . געצעלטן
איך ה�ב . מיר ניט גע�ּוסט �י �ַײט �עט �רױקומען דער ים אױף דער ּפל�זשע

 ה�בן ��רענונג איך ז�ל רי, צום ים צו ונעם ל�געראױגעשל�גן מַײן געצעלט 
צ�� � ז�גער אין דער רי ה�ט זיך � קל�נע כ��ליע , און ��דאי, ון סּכנה

�ז מיר זַײנען ניט ,  � ּתכליתדיקער ב��ַײז,�רַײנגערוקט אונטערן געצעלט־טוך
צו �יסן טערניש איז גע�ען ש�ער צ�בער אינעם ה�לב־ינ, גענוג �ַײט ונעם ים

��ס די איבערלעבונגען ה�בן , אשר איז גע�ען מזלדיק. איכערער �ּו �עט זַײן
 בַײטןאונדז צוגע�ױנט צו דער ּפריקרעק�ט ון ּפלוצעמדיקע געצ�ּונגענע איבער

מיר ה�בן �ּפגעשל�גן די געצעלטן און ז� אױגשל�גן נ�ך � מ�ל .  ל�גערדעם
�ּו גרױסע , 167 ון דער צונגק �קעגן די הױכע שט�נער בַײם ים־עג�ר נ�ענט

. � ש�ערער שנ� איז גע�לן.  ה�בן געמ�כט �ן אומב�ק�עמען רו־�רטןדזעל
 געד�רט העלן שלעּפן די שילעך �ַײטער �רױף אױף מ�נש�טה�ט די ג�נצע 

צ�� ון . בשעת־מעׂשה איז אונדז געקומען ז�ער �ן אומגליק  און,דער ּפל�זשע
דזשעמז  ונעם 168דנ�די יר זעקל קל�דער ה�ט מען ��עקגעל�גט אונטערן 

ה�ט � כ��ליע אױגעהױבן , און א�דער מיר ה�בן געקענט זען די סּכנה ק�רד
איז 'ס. גן די צ�� זעק צוריק אינעם אינדנבר�ך�ד�ס שיל און ��עקגעטר

ע אומגליק איז ניט גע�ען דער ד�ס ד�זיק. קריגןצו ז� צוריקאוממיגלעך גע�ען
בל�זן ע געצעלט איז צד�ס גרױסע �כט־אירעדיקע. ון די צרות די נ�כטסוף 

 דעםדי אַײנ�ינערס ון עטלעכע ון . גע��רן אין שטיקער רי אין דער רי
נ�ר � ּפ�ר ה�בן געבליבן ,  געצעלט ה�בן געונען �נטרינונג אין �נדערעד�זיקן

  . ביז דער צַײט ון אױכ�ּפן אונטער די ר�גמענטן טוךשל�זעקין די א

ה�ט דער , טן �ּפריל18דעם רי  דעראין  � בורע ון דרום ןה�ט געבל�ז'ס
�ן גע�ען דער �רױסקוק איז ט�קע . נדיקער שנ� �רדעקט �לצדינגר�ד

 ה�בן ניט געקענט ניכשל  און מירבןנ�ר � סך �רב�ט איז געבלי, עצBותדיקער
עטלעכע ים־העל�נדן זַײנען געלעגן �רום . �ערן אין בלַײבן אין די של�זעק

 � ּפ�ר ה�בן מיר געקַײלט,  איבער דער הױך־��סער־ליניעדער ּפל�זשעאױף 
ליב צו; ד�ס גרױסע געצעלט איז ניט צו �רבַײטן. ליב ל�ש און טר�ןויִינגערע צ

, ד1דלי ד1קער דעם געשטעלטק�ּפױר�ּפד�ך �ר די מענטשן ה�בן מיר 
 ה�בן מיר דערצו . זַײט מיט עלדזן169יקע�ינט־�רױ�רַײנגעשּפ�רט די 

 צו די ש�ערסטע שט�נער שטריקל מיטן הינטערב�רד־שטריקלצוגעבונדן ד�ס 
                                                 

167 " … at the seaward [?] end of the spit, …"  
168  bilge  
169  weather side  דער� windward side  
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די צ�� זעק קל�דער ה�בן . רט ון � ד�ס שילרירןדער �ינט ז�ל ניט , �רום
�רױף ון דער �ינט־ און גלעטשער־אַײז לעךאַײז־שטיקגעש�ּומען �רום אין מיטן 

 די בורע ה�ט .גלעך ז� צו קריגןמי אומ�רגעד�כט זיך ה�ט 'ס  און,צונג
ה�ט זיך ד�ס ַײנע דר�ף ון דער , געדױערט דעם ג�נצן ט�ג
 .אױבןוגעגעבן צו די גרױסע שנ�עלעך �לנדיק ון גלעטשער־א�בערל�ך צ

�עט טױגן 'געקוקט די יבשה־צונג ּכדי גע�ױר צו �ערן צי סאיבעראיך ה�ב ש�רף 
משמעות איז � ט�ל ון דער ּפל�זשע געלעגן איבערן . ל�גער־�רט�ר � 

געגעבן �  ה�בן זש�יר ן איבער ��ס שט�עןליניע און די עלדזןהױך־��סער־
 שנ�־שיּפוע צום ן��לט גע�ען מיגלעך �רױצוג�ן אױ' ס.ד�ךשטיקל �ּפ

געּפרּו�ט � קוק ט�ן אין דער נ�ר איך ה�ב ניט ,  ַײנעם �עטערבַײגלעטשער צו 
 גע�ען דער מ�סע שט�ן זצונג איון דער בַײם ים־עק . ריכטונג אין מיטן בורע

מיט � געצ�לטע , טױזנטער אַײנגערינגלט־ּפנעג�ינען עטלעכט .רִיער דערמ�נט
מיר ה�בן ז� דערזען ; עשט�נען אױף די ד�זיקע שט�נערזַײנען ג, 170זשענטוס

דער אַײנגערינגלט־ּפענג�ין איז ניט . נק�טצוריד מיט � סך ל�נדן  בַײםערשט
�רט איז 'נ�ר ס, דער בעסטער ונעם קוק�ינקל ונעם הונגעריקן �רער

אַײנגערינגלט־ּפענג�ינען �ז   די ה�ב איך ב�מערקטמ"�כט � ז�גער . �דיקעעס
ן זיך ר�טה�ב איך געמ�נט �ז ז� ג, על־ּפי סדר נ�ענט צום ברעגז� ז�מלען זיך 

�ר גע��רן �ז עּפעס  נ�ר ב�לד איז קל,צו �ר דער טעגלעכער ישן־עקסקורסיע
און , ז� ה�בן זיך געקליבן ��עקצּו��נדערן.  קומט �רק געשעענישי� �יכט

גיך ה�בן מיר זיך . מיטן �ּפג�נג ��לט געג�נגען � סך �ערטיק עסן אױסער גר�ך
, ב���נט מיט שטיקער גרינדזשעלע און �זעלכע אימּפר��יזירטע ל�קנס

 געגעבן ז�ער בןה��נירערס די . צו שּפעט. געג�נגען צום נעסט־שטח צו
ש�ימען . אין א�נעםזַײנען די ק�ל�נעס אין ים �רַײן ר� נ�ך ר� , ב�על־ק�יטש

נ�ך די �נירערס ה�בן די ּפענג�ינען זיך אונטערגעטוקן דורכן אינדנבר�ך און 
נ�ר � ּפ�ר ון די . אינעם ה�בנדיקן ��סער �ַײטער זיך נ�ך �  מ�ל ב��יזן

�ּו ,  אױף דער ּפל�זשעש�ּומעןצוריקגע, ערע �גל ה�בן זיך דערשר�קןש��כ
 די הױּפט־�רמ� ��עק אױף איז, ז� זַײנען קרבנות צוליב אונדזערע נ�טיק�טן

די , מיר ה�בן מורא געה�ט.  ניט געזען �ידערה�בן מיר ז� ק�ן מ�ל, צון
, ש�עסטערקינדערַײנגערינגלטע זשענטו־ּפענג�ינען ז�לן ניט �נכ�ּפן ז�ערע א

�ז ז� זַײנען ניט איבער��נדערנדיקע ,ד�כט זיך; נ�ר ז� זַײנען געבליבן בַײ אונדז
נ�ר ון צַײט צו צַײט זַײנען ז� , ניט גע�ען ק�ן סךז� אין צ�ל זַײנען . בַײ טBע

ז די די זשענטו אי. �רױס ון ים און געקומען צו וס אױף אונדזער ּפל�זשע
און גרעסער ון , נוגע �רבן ון די �לע קלענערע מינים ּפענג�ינעןשט�רקסטע ב

                                                 
170  ringed and gentoo penguins  



 54 

 אונדז סּפעציעל זַײנען ��ס  די ט�לן, אין ��ג ון יס און ברוסט171די �דעלי
  .געעלן

 גע�ען איבערן הױך־��סער־ליניע  ד�קאאיזדער �רל�זענער נעסט־שטח 
 �רױף אױן שט�נערנעם גזימס זוכנדיק �ן �רט �ר די זַײנען מיר, �לע מ�ל
 צו מ�כן ז�ערע נעסטן אין �ידי ּפענג�ינען ה�בן בעסער גע�ּוסט . געצעלטן

 צוז�מען מיט דער ען דער העכסטער ים־ל�ץ קומז�ל�ילו , גר�ך ונעם ים
. טנען גע�ען בולדי חסרונים ון ל�גערן אױן נעסט־שטח זַײ. שט�רקסטע בורע

, און �עט �ערן מסּתמא ניט בעסער, דל גערעדטא�, דער ריח איז גע�ען שט�רק
 נ�ר מיר. ט צעג�ן די א�בערל�ך ון די קערּפערס ה�ט געל�זמק�ט�ז די ��רע
און דעם נ�כמיט�ג ה�בן מיר אױסגעגר�בן �ן , ה�ט ק�ן סך ברירותעה�בן ניט ג

אױסגעגלַײכט מיט אים ,  ונעם נעסט־שטחםלטן אינעם ריצע גע�רט �ר צ��
איז אױגעשל�גן גע��רן נ�ענט , נומער א�נס, מַײן געצעלט. שנ� און שט�נער

און ד�רט בעת איך בין אױף העל�נד־אינדזל ה�ב איך , אונטער דער סק�לע
��ס שט�ען אױף , ע�נדערקרינס געצעלט איז גע�ען נ�ענט און די דרַײ . גע�ױנט

 געצעלט ד�ס ינטע. זַײנען גע�ען עטלעכע י�רדן ��עק, לי־ערך ר�נעם שנ�
 עדיקןאירדער שט�ף ונעם צעריסענעם �כט־. איז גע�ען � ��קלדיקע ז�ך

ה�ט ��ס , געצעלט איז געצױגן גע��רן איבער � גר�ב גערעם ון רודערס
�ר די ��ס ז� ה�בן ד�ס ב��ױנטגעגעבן � ביסל �ּפד�ך .  

דערהרגענען און ,  געצַײג�סד�ס ק�נטר�לירן ד, די צוגר�טונג ונעם ל�גער
 זַײנען  און דערנ�ך,�ּפשינדן ים־הינט און ים־העל�נדן ה�ט �נגעילט דעם ט�ג

ן געצעלט נומער  מיט די ב�ל�טערס אימיר�ר  .של�זעקמיר רי �רַײן אין די 
ון די מק�טדי ��רע.  ניט ב�שערט גע��רן � ב�ק�עמע נ�כטאיזא�נס  

איז די ּפ�דל�גע , אונטןעשמ�לצן דעם שנ� און מיסט צב�לד קערּפערס ה�ט 
��ס דר�ט , דער שנ�. גע��רן נעם געצעלט �ן עיּפושדיקע געלע בל�טעו

און ,  � ��ג אױף די זַײטן ון געצעלט �י איז געלעגן,�ר�ּפ ון די סק�לעס אױבן
� סּפעציעל שטורעמדיקער בל�ז �ר�ּפגעשטױסן אונדזער בעת דער נ�כט ה�ט 

 זַײנען געבליבן ליגן אונטער דעםמיר . קל�ן שטיבל אױף אונדז �ר�ּפ
צושל�גן אױּפרּו�ן �ידער ד�ס   מחמת,מ�רגןרי ןשנ�־ב�ל�דענעמ שט�ף ביז

נצטערער ד�ס געצעלט אין מיטן �ז� שרַײענדיקן שטורעם אין דער שט�ק־י
  .ה�כט ��לט גע�נען �ן � ּתכלית

 .טן �ּפריל19דער �עטער איז נ�ך �לץ גע�ען שלעכט אין דער רי דעם 
בן ז� ה�. עטלעכע ון דער מ�נש�ט ה�בן ב��יזן סימנים ון דעמ�ריליז�ציע
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קומ�ט �ן די צַײט זיך ' ס�ען, ניט גע��לט �רױסקומען ון די געצעלטן
ז� טר�כטן מער �עגן דער איצטיקער איז גע�ען קל�ר �ז ' ס און,כ�ּפןואױצ

 מזל ��ס עס ה�ט אונדז געבר�כט אױף ה�רטער נעםאומב�ק�עמק�ט �י ו
ון די הענטש. לי־ערך בשלום, ערד Bקעס און היטלען ��ס עטלעכע די מצ

טע מרידי ב��ּפהענטיקע מענטשן ה�בן מיר ז� ב��יזן ה�ט אילוסטרירט 
�ררױרן גע��רן אין דער  שטַײףדי חצים זַײנען. �ּפגעל�זנק�ט ון מ�טר�סן 

�ז , ה�ט זיך געד�כט'ס,  ה�ט געטענהטן די ��ס ז� ה�בן ד�ס געל�זטאו, נ�כט
 אױףזקה �דער ��ניקסטענס � ח, צוליב דעם ה�בן ז� געה�ט � קרי�דע

און ז�ער געזונט ל�זט , ז� ה�בן געז�גט �ז ז� �ילן טרוקענע קל�דער. בורטשען
 ז� שע מיטלען ה�ט מען בַײ ז� געּפועלט ג�ר דר�סטידורךנ�ר . ז� ניט �רבעטן

קעס זַײנען בלי־סק ג�ר עס און ק�ס �ררױרענע הענטשק.ן ז�ערס�ז�לן ט
 ��ס מע ד�רט ט�ן איז ה�לטן די ז�כן  און די געהעריקע ז�ך,אומב�ק�עם

  .ז� ז�לן ניט רירן אין דער נ�כט, אינע��ניק אין די העמדן

, איז �זױ שטרענג גע�ען,  � סך שנ� מיט זיךטר�גנדיק, די דרומדיקע בורע
 בעת איך בין געג�נגען שּפל� � שט�רקער ר�ּפגעבל�זןה�ט מיך �'�ז ס

די טעּפ ון געצעלט . ים־הונט�  ןלענג־אױס דער ּפל�זשע ּכדי צו דערהרגענע
� .  ה�בן � לִיענדיק לױף געט�ן אין ים �רַײן אין דער זעלביקער רגענומער צ��

,  ז� ז�לן בלַײבן שט�ן,על�גט��עקג ��ס מע ה�ט אים אױף ז�, ק�סטן ז�ּפ�סן
 טעּפ ניט  ד�זיקע צום גליק זַײנען די.דורך � סק��לאיז איבערגעקערט גע��רן 

די קיך . טר�נאױ�ן ה�ט מען געט�ן אױן מחמת ּכמעט ד�ס ג�נצע ק�כן, טיקנ�
אין � ל�ך ��ס , ה�ט מען אױגעשטעלט לעבן די שט�נער בַײם געצעלט מַײנעם

ק�סטנס ז�ּפ�סן . נעסט־שטח�ן־ר ה�בן ב�גר�בן אינעם רים ונעם ּפענג�ינמי
ה�בן געגעבן עּפעס �ן �ּפד�ך ונעם �ינט און � �רשּפר�טער זעגל ה�ט 

ער איז שטענדיק . דער קוכער ז�ל ניט �רשנ�ט �ערן בַײ דער �רבעט, געה�לן
 און טר�ן ��ס מיר סט�קינט און ים־העל�נד דער סכום ים־ה. �רנומען גע�ען

דער געגנט  –ער ה�ט � סך הילף . ה�בן �רשלונגען איז גע�ען קױם צו גל�בן
רדינט  ער ה�ט �נ�ר, �לע ה�ט צוצִיונגען געה�ט �ר טר�נאױ�ן�רום דעם 

, טןצַײגר�טן מ�ל מיט זַײן שטענדיקער ענערגיע בַײם צוד�נקש�ט ון �לעמען
ן גערעדט ה�בן מיר . ��ס זַײנען אונדז גע�ען געשמ�ק און �נזעטיקדיק�

די אַײזיקע . �בי ��ס �ר � בעק�עמק�ט ד�ס ה�סע עסן ה�ט געגעבןב�ד�רט 
,  �ינקל ון דער ּפל�זשעערינגער ון דער בורע ה�בן דורכגעזוכט יעד

דער . ריסענע געצעלטןעדי �ּפגעטר�גענע קל�דער און צ�רַײנגעשטױסן דורך 
ה�ט אונדז מיטן , דר�נדיק ונעם גלעטשער און �לנדיק ון הימל, שנ�

. קעס �ר די שט�מּפערנדיקע יססטגעל�גט ּפ�, ה�ב־און־גוטס ג�נץ ב�דעקט
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גע��רן , דער ה�בנדיקער ים ה�ט זיך געשל�גן אױף די שט�נער און זש�יר
ן מ�ל בעתן אינדעררי א�. עצ�לטע יס ון די שילעךשטיקער קרִיע־אַײז ביז ג

ןה�בן מיר געכ�ּפט � בליק אױ, ה�ט די זון געשַײנט דורך די י�גנדיקע ��לקנס 
דער . דער צוז�ג אױף גוטן �עטער ה�ט ניט געה�לטן ��רט נ�ר ,ען הימלבל�

. �ז דער ל�גער איז זיכער,  גע�ען איזסיטו�ציעריך ון דער טר�סטנדיקער שט
 �ז איך ה�ב געמ�נטמיר ה�בן געקענט �רטר�גן די אומב�ק�עמק�טן און 

די געלעגנה�ט �ּפצורוען און קומען צו ,  די �לע מענטשן אױף�עט זַײן � געזונט'ס
  .זיך

  

  ...]ניק��אױב ד�ס איז אַײך [
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  יעהדי שיל־נס
 דער צ��טער נס

 אונדז געצ�ּונגען �רױשלעּפן די שילעך בן ה�כ��ליעסדער ��קסנדיקער 
 ג�נצער ערן �ן �רבעט �ר דעאיז גע�ד�ס .  אױף דער ּפל�זשע �רױף�ַײטער

די שילעך  שטעלט��עקגענ�ך ש�ערע �נשטרעגונגען ה�בן מיר און , מ�נש�ט
עך �רום שטריקל ן דיאון צוגעבונד, שט�נער צ�ישן די אין זיכערע ערטער

��ס , דערנ�ך ה�ב איך �רומגערעדט מיט �ילדן און ��רסלין. גרױסע עלדזן

 א�דער דער �ינטער דרום־דזש�רדזשעזַײנען די ש�נסן מע ז�ל דערגר�כן 
. יגן הילףמע ה�ט געד�רט עּפעס ט�ן צו קר. �רשליסט די ימים �ר אונדז

ד�ס ,  ה�בן ש�ער געה�נדלט די לַײטאױסגעשטעלטק�טדוחק און די ש�ערע 
ון עטלעכע מענטשן  Bמיר גע�ען ג�ר ש�ער זַײנעןגעזונט און די גַײסטיקע מצ 

 ��ס ז� ז�נען געה�ט �ררױרן גע��רן בעת, בל�קב�ר�ס יס. אױן ה�רצן
ה�בן די צ�� ד�קטױרים ג�ה�לטן �ז , כט געג�נגעןזַײנען שלע, דער שיל־נסיעה

 געז�גט �ז מע �עט ד�רן ז� ה�בן מיר. יק �ן �ּפער�ציע�עט זַײן נ�ט'ס
 דערצו איז .נען ב�לד צו זיך צוריקגעקומען ז� זַײסַײדן�מּפוטירן די וס־ינגער 

יבערגעל�זט צען ק�סטנס מיר ה�בן א. טער עניןצדער ּפר��י�נט גע�ען �ן ערנ
 אין די שט�נער בַײם ערשטן ל�גער־�רט אױן ן דער שּפ�רעּפר��י�נט אי

צו � דורכקוק אױף די ז�ּפ�סן ה�ט ב��יזן �ז מיר ה�בן ולע ר�ציעס . אינדזל
עס ��לט געקלעקט אױף דרַײ חדושים מיט � צידי ר�.  אױף ינף ��כןעריעד

רטער ּפ�רציע און מסּתמא ��לט גע�ען דערצו ים־הינט און �רקלענע
�רל�זן  זיכעראיך ה�ב זיך ניט געקענט. ים־העל�נדן אױף � גע�יסער מ�ס 
ה�בן , ה�ט זיך ג�ד�כט'ס, מחמת די חיות, אױף � ז�ּפ�ס ון ל�ש און טר�ן

צו דער ה�נט . ר ניט �נגעקומען�רל�זן די ּפל�זשע און דער �ינטער איז שִיע
). מיט טר�ן צוגעטשעּפעט(עלן ה�בן מיר דרַײ ים־הינט און צ�� מיט � ה�לב 

און נ�ך � , דער עיקר זַײנען מיר גע�ען �ּפהענגיק אינעם טר�ן �ר ברענ��רג
בן ה�ב איך ב�של�סן �ז די ּפ�רטיע �עט ה�,  אױף דער מצBקורצן איבערבליק

  . מ�לצַײט � ט�גןבלױז א�ן ה�ס

�ט דער אױסיר . � שיל־נסיעה זוכן הילף איז גע�ען נ�טיק אומגעז�מט
דער נ�ענסטער ּפ�רט �ּו מע קען זיכער געינען . איז אױף מיר �רסירט גע��רן
 �540ַײט , 172אין די �לקלענדער־אינדזלען, הילף איז גע�ען ּפ�רט סטענלי

 �קעגן די 173זעגלען �ינט־�רױף געקענט ה�ןמיר ה�בן קױם נ�ר , ןמַײל
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גע��נטלעכע �ינטן ונעם צון־מערB אין � ברעכיק און �רש��כט שיל מיט 
נ�ר ער ,  מַײלן800דרום־דזש�דזשע איז �ַײט גע�ען מער �י . � קל�ן שטח זעגל

ה�ב איך זיך געקענט , טן ון מערBאיז געלעגן ּפונקט אינעם געגנט ון די �ינ
־סט�נציע אױן �רל�זן אױף געינען ��ליש־יעגערס בַײ א�נעם � ��ליש

,  �ז� נסיעהמ�כןּפ�רטיע ה�ט אשר געקענט שיל־� . דיקן ברעגמיזרח
 ון איז ּפטור  יםרבּתנ�י �ז דע, ניט מער �י � חודשן  הילף איטן מיערריקקוצ

איז גע�ען גרינג צו 'ס. אַײז און ד�ס שיל ז�ל איבערלעבן די ריזיקע כ��ליעס
ה�ב איך �נגעהױבן מ�כן ּפלענער �י , �ז דרום־דזש�רדזשע מוז זַײן דער ציל, זען

 מַײלן שטורעמדיקער 800די סּכנות בַײ � שיל־נסיעה איבער . �זױ
צום ערגסטן נ�ר איך ה�ב גערעכנט �ז , �עןעער ים זַײנען בולט גשסוב�נט�רקטי

בעתן . �עט דער ּפרּו� ניט ש�טן די ש�נסן ון די ��ס בלַײבן אױן אינדזל
��לט ד�ס שיל געד�רט ,  עסן ד�רןניקער ��ס��ינטער ��לט גע�ען �

יט �ן בַײ מחמת קומען מיר נ, �ר זעקס מענטשן אױף � חודשנ�ר נעמען ז�ּפ�סן 
מיר . זַײנען מיר זיכער דערטרונקן גע��רן, דרום־דזש�רדזשע אין �ט דער צַײט

מע ז�ל נ�ך אונדז �רומזוכן , איז אין ג�נצן אוממיגלעך'�ז ס, איז גע�ען �יכטיק
  .אױף העל�נד־אינדזל

מחמת די ג�נצע , די ל�גע ה�ט מען געד�רט דערקלערן מיט �לע ּפרטים
דער .  ה�ט גוט גע�ּוסט ��ס �ר � סּכנהדיקע נסיעה ל�גט מען �ר�נש�טמ

. י נ�ר צוליב אונדזער דרינגלעך נ�טיקן זיך אין הילף�אַײנשטעל איז גע�ען ּכד
ק�ּפ־ה�רן אין מיטן מַײ איז ב�רימט �י דער דער �קע�ן אױף דרום ון 

דער . ער אױף דער ג�רער �עלטער צעבל�זענער שטח ��ססטשטורעמדיק
די בורעס , �רצױגענע, די הימלען טעמּפע, �עטער איז דעמ�לט ניט־אַײנגע�רדנט

ד�ס ה�בן מיר געד�רט איבערלעבן . קומען נ�ך �נ�נד שִיער ניט �ן אױהער
�ּפגעניצט ון דער �רבעט אין די שױן ,  שיל�174עטער־צעשל�גן, אין � קל�ן

, ��רסלי און �ילד ה�בן דערזען �ז מע מוז דעם ּפרּו� ט�ן. �רג�נגענע חדשים
איך .  דער ד�זיקער נסיעהףה�ט יעדער געבעטן ער ז�ל מיט�רן מיט מיר אױ

איך ה�ב זיך אױף אים . געז�גט �ז ער מוז בלַײבן ד�גלַײך ה�ב �ילדען 
און ט�מער , יע צוז�מען בעת איך בין ��עקה�לטן די ּפ�רטער ז�ל , �רל�זט

 ק�ן  רילינגצַײט�יל ער קעןאױף ז�ל ער ג�ן , מיר קומען ניט צוריק מיט הילף
�ַײל איך ה�ב שט�רק געה�לטן ון זַײן , קומט מיט מיר��רסלי . �ּפנ�ר־אינדזל
ן אױסרעכענען די ברט בַײם כ�ּפן או, �ט �י � נ��יג�ט�רגיכקגענױק�ט און 

 ��ס מ�נונג איז נ�ר שט�רקער גע��רן –ּפל�צירונג אין ש�ערע ב�דינגונגען 
ה�ב איך ב�של�סן , נ�ך יר מענטשן ה�בן מיר געד�רט. אױף דער נסיעה �ל�ן
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 �ער עס איזה�ב איך שױן גע�ּוסט , כ�טש דעם אמת געז�גט, בעלניםרעגן נ�ך 
ז�ל בלַײבן אױן , ה�ב איך �רגעל�גט, קרין. ן מיט�רן מיט אונדז��ס ז� ז�ל

נ�ר ער ה�ט �זױ שט�רק געבעטן איך , אינדזל �י � הױּפט־געהילף �ר �ילדן
ה�ב איך ד�ס איבערגערעדט מיט �ילדן און אים , נעמען אינעם שילמיטז�ל אים 
דערקלערט דעם , ב די מענטשן צונױגערוןאיך ה�. ער ז�ל מיט�רן, צוגעז�גט

 עטלעכע  זַײנען .�רױסגעקומעןּתיּכף � סך זַײנען . און געבעטן בעלנים, ּפל�ן
�נדערע ��לטן ניט גע�ען , געזונט �ר דער נ�טיקער �רבעטגענוג ניט גע�ען 

 כ�טש די ,מ�טר�סןגעניטע מחמת ז� זַײנען ניט גע�ען , ק�ן הילף אינעם שיל
 און מקילרױ. איבערלעבונגען די �רג�נגענע חדושים ה�בן ז� גוט געלערנט

 Bרשט�נען �ז ז�ער חו�מ�קלין ה�בן שט�רק גע��לט מיט�רן �בער ה�בן 
ז� ה�בן ירגעל�גט איך ז�ל מיטנעמען . ליגט ד� אױן אינדזל מיט די קר�נקע

נ�ר ד�ס , �נקומען בַײ �ּפד�ך און ��רעמק�ט ��ס גיכערער ז�ל , בל�קב�ר�
�ר געזונטע מענטשן זַײן �עט ש�ער גענוג 'ס. ה�ב איך ניט געקענט דערל�זן

ליגנדיק הילל�ז , �ז � קר�נקער,  גע�עןבאמת איז מיר אוממיגלעך. אינעם שיל
. ערן �עטער ��ס מוז קומעןז�ל קענען ניצול �ערן אינעם ש�,  אין שילאונטן

מיט , �ינסענטאון , מק�רטי ,175 מקנישסוף־ּכל־סוף ה�ב איך אױסגעקליבן
און בעת איך ה�ב , די מ�נש�ט ה�ט אױסגעזען � שט�רקע. ��רסלי און קרין

  .געקוקט אױף די מענטשן ה�ב איך בַײ זיך זיכערער געילט

רוכע סלין און �ילדן דורך דער ז��ערבין איך מיט ��, �ּפגעמ�כטד�ס 
וס שיל ה�ט ק�ן מ�ל - 20ד�ס . דזשעמז ק�רד � קוק צו ט�ן אױן געג�נגען

�ז מע קוקט , איצט ה�ט זי זיך עּפעס אַײנגעצױגן; סע � גרױ �יניט אױסגעזען
 סט�ם �זי איז גע�ען .  און טר�כט ון דער קומעדיקער אונטערנעמונגםאױף אי

�בער שױן מיט סימנים ון די , נישקשהדיק שט�רק, שיס ��ליש־שיל
סן טױ איז צונױגעשאױסה�לט  די�נשטרענגונגען ��ס זי ה�ט �רטר�גן זינט

,  ה�ט � ל�ך ב�קומען �ז מיר זַײנען �רױס ונעם ּפ�קער�ּו , דער �רט. גע��רן
 .איז ד�ס גרינג �רל�טעט, ון דער ��סער־ליניעהעכער גע�ען , צום גליק, איז

,  ה�בן מיר � קוק געט�ן אױן ר�נד ונעם שטורעמדיקןםשט�ענדיק לעבן אי
�ז די נסיעה אונדזערע �עט זַײן � , בולט. מהומהדיקן ים �ּוהין מיר ד�רן �רן

 קען ער ציגערעגט ים א, איך ה�ב צוגערון דעם סט�ליער. גרױסע ���נטורע
רט  גערעגט צי ער �ערשטה�ט ער . ד�ס שיל ז�ל זַײן ים־�ערדיק, עּפעס ט�ן

ער איז גע�ען ." י� "�זז�גט גע  ה�ב אים�ז איך, איז אים ג�ר געעלן' ס אוןמיט
�ט גוט נ�ר ער ה, און ניט אין ג�נצן געזונט און שט�רק, מער �י וציק י�ר�לט 

                                                 
175  Harry “Chippy” McN[e]ish : סט�ליער)“Chippy”ס־סט�ליערס  ). איז � גע��נטלעך צונעמעניש בַײ שי
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,  ה�ט געז�גט177מקניש. 176ר � עִיקערעאון איז ז�, גע�ּוסט ון זעגל־שילעך
אױב ער קען ניצן די , דזשעמז ק�רד�ז ער קען אױסטר�כטן עּפעס � דעקונג �רן 

��ס מיר ה�בן צוגעבונדן , גרינדזשעלעךדעקן ון די ק�סטנס און די יר 
�נד בַײ יר ז�לן ל�נדן אױף גר�ה�ם־למער מט�, אינע��ניק אינעם שיל

 איז, � מ�ל דער ציל אונדזערער, עכט די ד�זיקע בו.178עכט�ילהעלמינע־בו
�בער די גרינדזשעלעך זַײנען ,  אױף הינטן בעת מיר דר�ן גע��רןערגעל�זטבאי

דעקונג  רגעל�גט ער ז�ל דערג�נצן דיליער ה�ט י�דער סט. בַײ אונדז געבליבן
  .ה�ט ער ּתיּכף �נגעהױבן ּפל�נירן, מיט � ט�ל ון אונדזער ק�נ�ע

 �י  גע��רןאיז די בורע ג�ר שט�רקער, איז שױן גע�ען נ�ך ה�לבן ט�ג'ס
די . טונגען דעם ט�גט געקענט �ַײטער ג�ן מיט די צוגר�מיר ה�בן ני. �לע מ�ל

מיר זַײנען . זיך אױגעהױבןה�ט  דער ים ון א,געצעלטן ה�בן געליטן אינעם �ינט
ה�בן בדעה ,  עק ונעם שּפיץ179ב�רטנדיקן צוגעג�נגען צו דער שנ�־שיּפוע בַײם

 די ג�נצע צו ב�שיצןגר�בן � ל�ך אינעם שנ� גענוג גרױס צוגעה�ט אױס
 ד�רט זיך �ז �ילד מיט זַײן מענטשן קענען, איך ה�ב געה�ט אין זינען. מ�נש�ט

די געצעלטן ,  אוממיגלעךאױסגעזעןה�ט זיך '�ַײל ס, ל�גערן בעת איך בין ��עק
נ�ר � קוק ; ז�לן אױסה�לטן ק�ן סך טעג מער �קעגן דעם �נ�ל ונעם �ינט

, ך מיר ז�לן אױסגר�בן�ז �בי ��ס �ר � ל�אױף �ט דעם �רט ה�ט ב��יזן 
�ר נ�כט ה�בן מיר �לע זיך .  מיטן דר�ףגע��רןעילט ��לט זי גיך �נג

א�נעם � , ּפ�ניקין ה�סע מילך � צוערע שנ�ך � �עט, גט של�ןל���עקגע
  .און � ק�לטן ּפענג�ין־וס,  ביסק�יטערטַײער

 ה�ט ,)סטן �ּפריל20דעם (די בורע איז נ�ך שט�רקער גע��רן אױף מ�רגן 
מיט � מ�ל , שנ� מיט ז��ערוכע, ז��ערוכע מיט שנ�. עקענט �רבעטןמען ניט ג

אין די אַײנשטילן ה�בן מיר געקענט זען .  צ�רנדיקנ�ך � מ�לשטיל און דערנ�ך 
, אין �לע ורמען,  בערג אין �לע גר�סןמיזרחאױן �ַײטן ה�ריז�נט אױף צון־

אונדז ה�ט ױסזע ון די לױנדיקע מ�סן דער ב�זער א .געטריבן �ר דער בורע
ה�בן ,  אַײזאין מיטן �נשט�ט ק�מן מיטן שטורעם  �ז,�נקב�ר ג�מ�כטדג�ר 

מיר בלױז געד�רט �רטר�גן דעם דר�ף ון די גלעטשערס און אינלענדישע 
�בער בעסער �ז , די ּפל�שן ה�בן אונדז געקערט �ר�ּפ��רן ון די יס .ה�כן

צ�� . מיר �לן �ר�ּפ אױף דער ה�רטער ערד �י אױף די �יגנדיקע קרִיעס
 �י � נעענטערא�נער , ים־הינט זַײנען �רױגעקומען אױף דער ּפל�זשע דעם ט�ג

                                                 
ה�ט , �ַײל ער ה�ט � מ�ל געּפרּו�ט � בונט �ּפצוט�ן, ה�ט ער מקניש מיטגענומען, מ�נטע סיבה מע ז�גט �ז �חוץ דער דער 176

  ."נעענטער] �דער די שטערערס[ה�לטן די ׂשונאים "שעקלט�ן גע��לט 
  .איך מ�ן �ז ד�ס איז � טעות; "McCarthy" אינעם ענגלישן טעקסט שט�ט  177
178  Graham Land at Wilhelmina Bay  
179  shoreward  
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 נ�טיק�ט�זױ דרינגלעך איז גע�ען אונדזער . ן ונעם געצעלט מַײנעםדצען י�ר
 �רג�ניזירט �  אוןז איך ה�ב צוגערון די ג�נצע מ�נש�ט�, ון עסן און טר�ן

 געבן של�גנט און אים � הו�נשט�ט ּפשוט צוג�ן צום ד�זיקן ים־, ר� טרַײבערס
גע�ען גר�ט אױף �לע זַײנען מיר , ה�ט ער � ּפרּו� געט�ן �נטלױן.  נ�זױןא

מיט � קירקע־הענטל און אין � ּפ�ר מע ה�ט אים דערהרגעט . אים �נצו�לן
 עסן אױף ינף טעג מיט טר�ן אױף זעקס ט ה�בן מיר ��עקגעל�ג �רוםמינוט
. הױך־��סער־ליניע צ�ישן די שט�נער העכער ון דער ן �רטזיכעראין � טעג 

 ��ס ה�ט גוט גע�רבעט אױף דער קרִיע און אױף דער,  דער קוכעראיזדעם ט�ג 
 ּפונקט 180 בַײ דער קיךבין איך גע�ען. אַײנגע�לןּפלוצעם ,  נסיעהצערג�נ

איך ה�ב אים �ר�ּפגעשלעּפט ב�רג־�ר�ּפ . ה�ב איך אים געזען �לן, דעמ�לט
געה�סן די ,  של�ז�קאין זַײן געצעלט �רַײן און אים �רַײנגעשטעקט אינעם 

ן ביז איך גיב אים דערלױבעניש געצעלט־מיט�ױנערס ער ז�ל ד�רט בלַײב
ה�ב איך . געזונטגענוג קומען �דער ביז דער ד�קט�ר ז�גט ער איז צו�רױס

ט זיך גע��לט ��עקל�גן דעמ�לט ג�מ�כט �רן קוכער א�נער ��ס ה�
 איז גע�ען סַײ ש�ער סַײ  �נגעצונדןַײערקיך־די עוBדה ה�לטן דעם . שט�רבן

. די ש�נסן ון ב�לדיקער צערינונג מBטל גע�ען ון ד�ס אים ה�ט ,�נשטרענגיק
אין דער אמתן ה�ב איך אים � ביסל שּפעטער געונען טיף ב�ז�רגט מיטן 

ר נ�ענט צו ע��ס ז� הענגען ז�, איבערציכטיק ּפ�ר ז�קןט־אױסטריקענען � ני
קגעבר�כט בַײ ט�ג־טעגלעכע ד�ס טועכץ ה�ט זַײן מוח צורי. דער ��נט־מילך

  .ז�כן

ה�ט , סטן �ּפריל21איז גע�ען �ן אַײנשטיל אינעם שלעכטן �עטער דעם 'ס
דזשעמז ב�דעקן דעם דער סט�ליער �נגעהױבן אױסקלַײבן מ�טערי�ל �רן 

ון �רנט ביז סטענק1ם (ילסער ה�ט צוגעּפ�סט דעם מ�סטבױם ונעם . ק�רד 
ּכדי צו , 182 �י � חזיר־רוקןדזשעמז ק�רדינע��ניק אינעם  א181ןהינט

זיך , ה" ד– 183"חזירן" שיל ז�ל זיך ניט ד�ס, �רשט�רקן דעם קיל
ער ה�ט ניט גענוג ה�לץ געה�ט צו ש�ן � . צונױק�רטשן אין ש�ערע כ��ליעס

�כט � גערעם ק�סטן־דעקלעך ה�ט ער ג�מ און גרינדזשעלעךנ�ר מיט די , דעק
איז גע�ען � 'ס. 185 אױף הינטן ביז דער ירער־ק�בינע184ון �דער�רט

מיר ה�בן . נ�ר ה�ט צוגעשטעלט � ב�זע �ר � ק�נ�ענער דעקונג, געל�טעכץ

                                                 
180  galley 
181  fore and aft  
182  hog-back :ון � חזירס רוקן  .� לינדער בױגן, � נ�מען נ�ך דעם �רעם 
183 " hogging :" אױסגעטר�כט נ�כן סובסט�נטי�"hog-back."  
184  forecastle : ון � שיף  ")קסל�"�רױסגערעדט אױף ענגליש �י (דער עדערשטער ט�ל 
185  well, or cockpit : לאין דעם �ל . אױך ון ��נען מע קריכט �רונטער; )�ּו געינט זיך די קערמע(�ּו מע ירט ד�ס שי

  .נ�ר �ן עענונג אינעם דעקונג, )�י אױף �ן �ער�ּפל�ן(ניט ק�ן אמתע ק�בינע 
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ל�זן , ��ס מע ה�ט זי געד�רט �ּפשניטן, געה�ט � ר�לקע �ררױרענע ק�נ�ע
א�דער מע ה�ט זי געקענט צונ�ען �י � , וס נ�ך וס, �נאױ�ןטרצעג�ן איבערן 

ה�ט זי ,  אין �רטגעשרױטצו�ען מע ה�ט זי עסט צוגענ�גלט און  .דעקונג
איז '�ז ס,  איך בין גע�ען אומרוִיקכ�טש,  �י � זיכער שילאױסגעזען��דאי 

 � גר�ניטענע ��נט �בער ��ס קען אױסזען �י, ט�קע עּפעס �י דעק�ר�ציע
ה�ט זיך '�י ס. ��ס איז �קטיש מער ניט �י ק�נ�ע און שטיקלעך ה�לץ

��לטן מיר ניט גע�יס . אױסגע�לן ה�ט דער ד�זיקע דעקונג ג�ר גוט געטױגט
  .דורכגעלעבט די נסיעה �ן איר

טערנדיק די ש, סטן �ּפריל22 דעם ןדיקע בורע ה�ט געבל�זהנ�ך � רציח
 186דער אױ�ן ון געצעלט נומער ינף איז ��עק. צוגר�טונגען �ר דער נסיעה

 איז ער ,�גט ביזן ברעג ��סערעי ה�ט זיך נ�ך אים ג און כ�טש מע,ּפל�שאין � 
, ס יס ה�בן אים � סך �� געט�ןבל�קב�ר�. ן גע��רן אױף א�ביק�רש�ּונד

ז� ה�בן .  געמ�נט �ז ז� �עלן ב�לד ד�רן �ּפערירן מ�קלין אוןמקילרױה�בן 
 ה�בן � ביסל געונען אינעם  ז��בער, איז ניט� ק�ן קל�ר��רם'געמ�נט �ז ס

עטלעכע ק�סטנס ז�ּפ�סן ��ס מע ה�ט  .��עק מיר זַײנען �י�ּפט�קל נ�כדעם 
 צונג �ען מיר זַײנען ערשט �נגעקומעןז� איבערגעל�זט אױף � שט�ן בַײם יבשה־

מיר ה�בן געה�לטן אין �ּפל�גן ז�ּפ�סן �ר .  מען צוריקגעקר�גן דעם ט�גטה�
דער שיל־נסיעה און אױסקלַײבן דעם נ�טיקן אױסריכט ונעם קנ�ּפן אינ�ענט�ר 

 מיטנגיסן צ�� צען־ג�ל�ן עסלעך ה�בן מיר געד�רט �. אין אונדזער רשות
ד�ס איז גע�ען ג�ר � . ��סער ון אַײז געז�מלט צווסן ונעם גלעטשער

ה�ט דער , נט די ג�נצע נ�כטע ה�ט געברדער טר�נאױ�ן. ּפ�מעלעכער עסק
 אױסגעג�סן ד�ס ��סער אין די עסלעך �רַײן ונעם ט�ּפ �ּו ד�ס אַײז �עכטער
 נעםיע ה�ט �נגעהױבן אױסגר�בן � ל�ך אי �ן �רבעטּפ�רט.שמעלצט

שנ�־שיּפוע � ערציק וס איבער דער הױך־��סער־ליניע צו מ�כן � 
ּתחילת איז ד�ס גוט געג�נגען �בער דער שנ� ה�ט זיך . ל�גער־�רט

ה�בן ז� סוף־ּכל־סוף , �ר�ּפגעדר�ט �ן אױהער ונעם אינל�נדישן אַײז
  .ט �ּפל�זן דעם ּפר�יעקטגעד�ר

ה�בן מיר זיך געַײלט מיט די , סטן �ּפריל23דער �עטער איז גוט גע�ען דעם 
של�סן �ז די מ�נש�ט אױן �ט דעם ט�ג ה�ב איך לסוף ב�. צוגר�טונגען

� .  מירטנט מיסע �ינ און,מק�רטי, מקניש, קרין,  ז�ל זַײן ��רסלידזשעמז ק�רד
ט�ל . מיט טרַײבנדיקן שנ� און ש�ערע סק��לן, איז �נגעקומען מיט�גשטורעם 

ה�בן מיר געקענט זען � ר� , מ�ל איז די לוט קל�ר גע��רן �ױף � ּפ�ר מינוט

                                                 
186  came adrift 
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ד�ס בילד . מיזרח ון מערB אױף געטריבן�רבַײ, �ַײט ינף מַײלן, ּפ�ק־אַײז
ב�לד ה�ט , געקומעןנעענטער דער �ינטער איז . ה�ט מיך געטריבן גיך �ּפצו�רן

�רה�לטן דעם , געקענט דער ּפ�ק זיך צומ�כן אין ג�נצן �רום דעם אינדזל
 ��ז דער אַײז בלַײבט , געמ�נט  זיך מיר ה�ט.�ילו ��כן, �ּפ�ר אױף טעג

 �ינטן מיט גיכע �ַײל די שט�רקע, אינדזלהעל�נד־ג�נצן �ינטער עסט �רום 
מיר ה�בן ב�מערקט אַײז און בערג ירן .  אין א�ן ד�ס ב��עגןןשטר�מען ה�לט

� גע�יסע מ�ס אַײז ה�ט זיך צוגעקלעּפט . ינף מַײל � שעהיר־זיך �רבַײ � 
  . ל�נצירן ד�ס שילד�רן�בער דער ים איז �ן גע�ען �ּו מיר , צום שּפיץ

י און �ילד זַײנען מיט מיר �רױף אױן הױכּפונקט ון די שט�נער ��רסל
. גוט ב�טר�כט דעם אַײז ון � בעסערן קוק�ינקל �י ון דער ּפל�זשע, בַײם ים

��ס ,  דרױסן ה�ט אױסגעזען גענוג צעבר�כן �ר דעם איןדער ּפ�ס ּפ�ק־אַײז
דזשעמז  אינעם ז מ�רגן �רן מיר �ּפ�, ה�ב איך ב�של�סן, מיר ד�רן ט�ן

ה�ב איך �רבר�כט , שױן ב�של�סן . דער מצB בלַײבט ניט ערגערּכל־זמן, ק�רד
און �רומרעדן מיט ,  ז�ּפ�סן דיאון, גצַײד�ס גע, דעם ט�ג איבערקוקן ד�ס שיל
  .��רסלין און �ילדן די ּפלענער

�רטער ערד ון העל�נד־אינדזל איז אונדזער לעצטע נ�כט אױף דער ה
געגעסן , ינעןג זיך אױגעכ�ּפט ב�ןמיר ה�ב. גע�ען � ק�לטע און אומב�ק�עמע

זי געל�דן מיט , סטענק1ם (ילסדערנ�ך ה�בן מיר ל�נצירט דעם . רישטיק
אינעם ��ס ד�ס �לץ �עט מען �ריבערטר�גן , 187און ב�ל�סט, געצַײג, ז�ּפ�סן

דעם ב�ל�סט .  �ען ד�ס ש�ערערע שיל איז �רַײן אױן ��סערדזשעמז ק�רד
� , געילט מיט ז�מד�נ, ה�ט מען געש�ן ון זעקלעך געמ�כט ון ק�לדרעס

דערצו ה�בן מיר �נגעקליבן געצ�לע .  ונטן1000  ���ג סך־הּכל ון
� צוג�ב צו די צ�� עסלעך �י , ונטן אַײז 250יקע שט�נער מיט � דעכקַײל

  .��סער

��ס ז�ל קלעקן זעקס , דזשעמז ק�רדגענומען אינעם נדי ז�ּפ�סן �רַײ
  זַײנען גע�ען �זױ׃, מענטשן אױף � חודש

  קעסטלעך ש�עבעלעך  30
  ג�ל�נען נ�ט  6½
  188בלעכל �לק�ה�ל  1

  189שַײנסיגנ�לןקעסטלעך   10

                                                 
187  ballast  
188  methylated spirit 
189  flamers :שר � מין סיגנ�ל  ?א
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  190יכטע לבל�קעסטל   1
  191ּפרימוס־אױ�נס מיט ז�ּפ�סט�לן און ּפוץ־נ�דלען  2
  192 ק�כערנ�נסען �לומיניום  1
  של�זעק  6

  � ּפ�ר ז�ּפ�סיקע ז�קן  
  . און � ביסל טר�ן־א�ל אין �ן א�ל־ז�קעטלעכע ליכט  

  עסן׃
   ּפ�רציעס300= ק�סטנס שליטן־ר�ציעס   3
        "200= ק�סטנס ניס־עסן             2
   ביסק�יטן600= ק�סטנס ביסק�יטן          2
  �הול־צוקערק�סטן   1

  193לעך טרומילךּפעק  30
  בלעכל ב��ריל־קובן  1
  194בלעכל קערעב�ס־ז�לץ  1

  ג�ל�נען ��סער  36
ונטן אַײז 250  

  ּכלים׃
  195זעקט�נט

  ים־�נקער
  בינ�קל

  ק�רטעסים־
  196ּפריזמ�טיק־ק�מּפ�ס

  �197נערױד

סטענק1ם �ר גע�ען � קל�נער ים־אױלױף �ען מע ל�נצירט ד�ס איז נ'ס
נ�ר מיט � ה�לבער שעה ; איז ד�ס שיל �ר�ּפ אױן ��סער �ן צרות, (ילס

דער אױלױף זיך ה�ט , דזשעמז ק�רד דעם�ז מיר ברענגען �ר�ּפ , שּפעטער
ונעם דרױסנדיקן אַײז ג � ּפנים ה�ט די ב��עגונ .עם �רגרעסערטצּפלוט

 דורך דער ר� אַײנגעשטילטניט , ןגעל�זט דעם ים �רַײ, געמ�כט �ן עענונג

                                                 
190  blue lights :נ�ך � מין סיגנ�ל  
191  prickers :ט־לעכל  .קל�נע נ�דלען ��ס מע ניצט אױסצור�ניקן ס�זשע ונעם נ�
 .ער�ב�רימטער נ�ר�עגישער אױס�רשער און דער אױסגעינער ון דעם מין ק�כ, Fridtjof Nansen � נ�מען נ�ך  192
193  Trumilk : מילך־ּפר�שיק� מין  
194  Cerebos salt : איז � מ�רקע־נ�מען אין ענגל�נד, �ַײזט אױס, "קערעב�ס "–ּפשוטע ז�לץ.  
195  sextant  
196  prismatic compass  
197  aneroid :ב�ר�מעטער  
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� סך ון אונדז זַײנען . אױלױף ה�ט �לץ געמ�כט ש�ערדער . ּפ�ק־אַײז
 �ן –בַײם �ר�ּפשלעּפן ד�ס שיל דורכגע��קט גע��רן ביז דער ט�ליע 

 איז אױן ��סער דזשעמז ק�רד�ען דער . דעם � קלימ�טער ענין אין צטערנ
 אױף די 198 זיך ּכמעט גע��רן מיטן ק�ּפ �ר�ּפער ה�ט אינדנבר�ךאינעם 

ענט מיטן זַײנען �ינס, געקענט ה�לטן רַײ איםשט�נער א�דער מיר ה�בן 
ט�קע �ן . ן�ר�ּפ אין ��סער �רַײ, ��ס זַײנען גע�ען אױן דעק, סט�ליער
 די צ�� ��לטן ניט געהעט ק�ן געלעגנה�ט אױסצוטריקענען די �ַײל, אומגליק

��ס ה�ט �ן אױג ון � ּפר�עסי�נעלן , הערלי. קל�דער �י נ�ר מיר �רן �ּפ
, ה�ט �ט�גרירט ד�ס איבערקערעניש, "געשעענישן"�ט�גר�ף צו דערזען 

 ז�לן  מענטשן ��לט גע��לט די צ�� אומגליקלעכע�ז ער, און איך גל�ב ג�ר
נ�ר מיר ה�בן ז� ; ביז ער קען כ�ּפן � בילד ון נ�ענט, בלַײבן אינעם ��סער

  .��ס ער ז�ל ניט �ילןמילא , ּתיּכף �רױסגעצױגן

 

   אױן ��סער ק�רדזדזשעמ �ר�ּפל�זן דעם 10

מיר . 199 איז ב�לד �רױס ון די ברעכנדיקע כ��ליעסדזשעמז ק�רד דער
  ניט ז�לער לדי �לע �ר�נענע שנורן �י � ל�נג שטריקצט ניה�בן גע

געקומען זַײט בַײ דעמ�לט  סטענק1ם (ילסאיז דער , מיזרח��עקדר�ן אױף צון־
 �ען. ם ברעג קריגן נ�ך מער צוגע�רןאון צוריק, איבערגעגעבן די ל�סט, זַײט

 זַײןה�ט � כ��ליע גענומען , מע ה�ט זי גענומען אױף דער ּפל�זשע
 געמוזט איםמע ה�ט .  ה�לב �נגעילט מיט ��סעראים, הינטערב�רד

יעדער ון .  קומען צוריקאױסגיסן ד�ס ��סער א�דער ז� קענען, �ריבערדר�ען

                                                 
198  nearly capsized 
199  breakers  
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די . יז דער הױט גע��רןב איז דורכגע��קט נק1ם (ילססטעדער מ�נש�ט ונעם 
 ם בַײ �ט דעק1ם (ילסנסטע��סער־עסלעך ה�בן מיר געשלעּפט הינטערן 

אױף די געטריבן ד�ס שיל , יךג��ס ��קסט , ה�ט דער אױלױף, ן �רצ��ט
 די ד�זיקע .200עסלעך איז � ביסל צעבר�כן גע��רןון די �ּו א�נער , שט�נער

מחמת � ביסל ס�לץ־��סער , ערצט�ן ערנ�ר סיבה ה�ט זיך שּפעטער ב��יזן 
  .איז ד�ס ��סער � ביסל ז�לצלעך גע��רן, עסל �רַײן אין איז �רַײנגעדריּפעט

.  שױן גר�ט גע�ען �ר דער נסיעהדזשעמז ק�רדמיט�גצַײט איז דער 
 עטלעכע ��ס  ון�בן געקר�גן טריקענע קל�דער�ינסענט און דער סט�ליער ה

ה�ט געדױערט � ג�נצע צ�� ��כן 'שּפעטער ה�ב איך געהערט �ז ס(בלַײבן ד� 
די שילסלַײט   און,) קל�דער זַײנען אױסגעטריקנט גע��רן נ�סעא�דער די

� . 201ן��רטנדיק אױן ב�על זיך ל�זן אין �עג �רַײ, זַײנען גר�ט גע�ען
 אינעם �רןאיך בין אױף דער יבשה גע. ןמ�סיקער �ינט ון מערB ה�ט געבל�ז

דער ��ס ער בלַײבט ד� , ןגערעדט � לעצט ��רט מיט �ילד, סטענק1ם (ילס
ונגען �עגן ��ס ער ז�ל ט�ן ט�מער מיר �לן דורך אין זמיט �נ�ַײ, ולער שעף

,  די ג�נצע ז�ך געל�זט ּכמעטה�ב עס אין זַײנע הענט�בער איך , ברענגען הילף
�ז איך געטרױ אים �ן ,  אים געז�גטאיך ה�ב. קלוג ירן�יסנדיק גוט �ז ער �עט 

דערנ�ך ז�נען מיר ד�ס לעצטע מ�ל . זיך געזעגנט מיט די מענטשן, די ּפ�רטיע
איך �ריבער אינעם מיט עטלעכע מינוט שּפעטער בין , �202רױס אױן ��סער

  ה�ט אונדז געדריקט די ה�נטסטענק1ם (ילסדי מ�נש�ט ונעם . דזשעמז ק�רד
דערנ�ך ה�בן מיר . געגעבן די לעצטע גוטע �ּונטשן, בעת די שילעך בוצקען זיך

און �ּפגעזעגלט אױן , טריקלשיטן ד�ס נגעש, 203אױגעשל�גט דעם דזשיב
 , קל�ן רעדלקל�געדיק�י �  ס בלַײבן ה�בן אױסגעזעןדי ��. מיזרחצון־

ישן הינטער ז� און דעם מיט די �רביסענע הױכענ שט�ענדיק אױף דער ּפל�זשע
�בער ז� ה�בן גע�כעט מיט די הענט און געגעבן דרַײ , ן ים צווסנסצ��לע�עט

ה�בן ז� אונדז , רצןאיז גע�ען � ה�ענונג אין ז�ערע ה�'ס. שט�רקע �י��טן
  .געטרױט ברענגען די נ�טיקע הילף

 גיך דזשעמז ק�רדאיז דער , איך ה�ב געה�ט די �לע זעגלען אױגעשל�גן
�ע יגורן איז �רש�ּונדען גע��רן די ּפל�זשע מיט דער ר� טונקעל, רן�ּפגע

 ר�  דערעבר�כט בַײדער �ינט ון מערB ה�ט אונדז גיך ג. 204הינטערן ה�ריז�נט
 ם �רעבין איך אױגעשט�נען מיטן, עם מיר זַײנען �ר�ן אין דבעתאון , ּפ�ק־אַײז

                                                 
200  stove in  
201  … for the order to cast off 
202  pushed off  
203 " … set the jib"  
204  … dipped the beach …  
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 דעם �עג ּכדי אױסצומַײדן די גרױסע ּפַײדעס אַײז ב��ַײזן, �רום דעם מ�סטבױם
דער ּפ�ק איז געדיכטער . ��ס ד�ס ה�ב ונעם ים ��רט �רום און �רום

צולױנדיק , מיזרח אױף גלַײךט אונדז געצ�ּונגן זיך דר�ען ּכמעט ה�, גע��רן
עם ר געה�ט געזען אין דער רי ונ�רן �ינט צו �ן אַײנרַײס ��ס איך ה�ב רִיע

נ�ר מיר זַײנען , איצט ה�ב איך ניט געקענט זען דעם אַײנרַײס. העכערן גרונד
 ער איז געג�נגען מיטן ט�מערגעגר�ט  צובין�רױס אין זַײן ריכטונג און איך 

ג�ר ענגער , ק�נ�למ ה�בן מיר געונען דעם "יר � ז�גער נ. דיקן דר�ףמיזרח
, עגלעןזדי  ן�ר�ּפל�ז  .נ�ר נ�ך �לץ שייק, ה�ט אױסגעזען אין דער רי'�י ס

מ " נ�לב זעקסה און ערשט , אַײזק�נט�קט מיטןערודערט �ן שום כגה�בן מיר דור
מיר זַײנען �רבַײ נ�ך . זַײנען מיר �רױס ונעם ּפ�ק מיט �ן ��סער �רױס

נ�ר דער ּפ�ק איז , ער מיט � שעה שּפעטערצטא�ן שטיק אַײז אין דער ינ
ה�בן מיר , טן �ינט �נילנדיק די זעגלעןגואון מיט � , הינטער אונדז גע�ען
 רירטנטעצנ�די ה�ענונגען ק, �ן שיל דורך דער נ�כטגעקערע�עט ד�ס קל

איז ' ס�עןאון , דער אױלױף איז איצט גע�ען ז�ער ש�ער. אױן �ַײטן ציל
ה�בן מיר קױם־קױם געקענט ה�לטן , �נגעקעומען די צַײט �רן ��נט־מ�לצַײט

 ן טעּפו ּפליושקען �ּפה�לטן דער הוש ז�ל ניט, דעם ּפרימוס־ל�מּפ �נגעצונדן
 ,א�נער ז�ל ה�לטן דעם ל�מּפ, ד�ס ק�כן ה�ט גע�דערט דרַײ מענטשן. �רױס

��ס מע ה�ט געד�רט , �ּפ�לומיניענע ט�ּפהיטן ד�ס ּפרּו�ן  צ�� די �נדערע
. �ז די ב��עגונג ונעם שיל ��לט געמ�כט � טל, אױה�בן ונעם ּפרימוס

�ַײל שּפטיצן ,  ה�ט מען געד�רט ב�שירעמען דעם ל�מּפ ונעם ��סערצודער
און די נישטיקע דעקונג איז , זַײנען �ריבערגעקומען איבערן �דערב�רד

 ה�ט מען געירט אינעם ענגען ע �רבעטדי ג�נצ. ־ב���רנט��סערבשום־און 
זיך אױסגלַײכן �יל ז� , גן צי קנִיען�ּו די מענטשן לי, �רט אונטער דער דעקונג

נ�ר , איז גע�ען אומב�ק�עם'ס. שט�נערקענען אױף די עקן ון די ק�סטנס און 
�ז �ן דער דעקונג ��לטן מיר ניט געקענט , מיר ה�בן זיך געטר�סט מיטן געד�נק

  .�נה�בן ק�כן�ילו 

ן די העכסטע קריג אין מיטן נעמט �רַײ טעגדי מעׂשה ון די קומעדיקע זעכצן 
ב�זן �נט�רקטישער �קע�ן ה�ט אױסגעה�לטן זַײן סובדער . ה�בנדיקע ��סערן

בעת , איך ה�ב ב�של�סן לױן אױף צון ��ניקסטנס צ�� טעג. �ינטער־שם
ּכדי �נצוקומען בַײ ��רעמערן �עטער א�דער ב�גן זיך אױף , דער �ינט בלַײבט

מיר זַײנען געג�נגען נ�ך דער ר� צו . קורס ק�ן דרום־דזש�רדזשעאױף � , מיזרח
די ��ס זַײנען ניט גע�ען אױף דער ��ך ה�בן . צ�� שעה אױף דער קערמע

געּפרּו�ט �רגעסט די צרות אױף , של�זעק�רַײנגעקר�כן אין די דורכגע��קטע 
די זעק און . ינעם שילאיז ניט גע�ען ק�ן ב�ק�עמלעכק�ט א'נ�ר ס, � �ַײלע
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 �לע  מיט � ּכסדרדיקער טBע, �י לעבעדיקע ז�כןאױגעירטק�סטנס ה�בן זיך 
� . מיט די אומב�ק�עמסטע עקן אונדזערע רו־זוכנדיקע גויםשטורכען מ�ל 

 �ז ער ה�ט געונען �  אױף דער רגעמענטש ה�ט זיך געקענט �רשטעלן
 גיך גע�ױר גע��רן �ז עּפעס � ה�רטער שּפיץ  ער איזנ�ר, ציערחBותדיקע ּפ�זי

ג�ר �ן די ערשטע נ�כט אױן שיל איז גע�ען . שטוּפט אױף מוסקל צי ב�ן
זַײנען מיר �לע שט�רק גליקלעך גע�ען �ז , אומב�ק�עמע �ר אונדז �לע

  . ה�סן רישטיקקענען מיר �נה�בן צוגר�טן �, קומט �ן דער ק�י�ר'ס

�ט דער ב�ריכט ון דער נסיעה ק�ן דרום־דזש�רדזשע קומט ון קנ�ּפע 
די די נ�טיצן ה�בן גע��נטלעך ב�ה�נדלט . נ�טיצן �נגעשריבן ט�ג �ר ט�ג

 נ�ר אין זכרונות אונדזערע –�עטער , ּפ�זיציעס,  �ַײטקַײטן–טן הױלע �ק
. נישן ון די ד�זיקע טעג אין �ן אומ�רגעסלעכער צַײטעעגעשנן געבליבן די זַײנע

מיט די ערשטע צ�� טעג �רן אױף צון ה�ב איך געה�ט צו געינען 
��ס קערן זיך צִיען שערענגעס ּפ�ק ��רעמערן �עטער און דערצו אױסצומַײדן 

ות ון דער העכערער  מיר ה�בן ב�ד�רט די �לע מעל.��עק ונעם ּפ�ק גוא
נ�ר אױך ה�בן מיר , 205 קרַײזסן צוליב �רן אױן גרױבר�טגע�גר�ישער 

�רַײנגעשט�ּפט אין די . געד�רט זיך �ּפהיטן �ר די מיגלעכע אַײז־שטר�מען
ה�בן מיר שט�רק געליטן , ענגע ק��רטירן און שטענדיק ב�נעצט ונעם שּפריץ

  אוןדי ימיםמיט מיר ה�בן געקעמט .  נסיעהער ג�נצער ד וןשך במון קעלט
 ה�בן מיר געה�ט � טעגלעכע טירחע עאון אין דער זעלביקער רג, יט די �ינטןמ

ה�ט אונדז צַײטנ�ַײז געשטעלט אין � גרױליקער 'ס. זיך צו ה�לטן בַײם לעבן
�נק �ז מיר �רן צו צום גע��נטלעך ה�בן מיר זיך געמונטערט מיטן געד. סּכנה

 �ען מיר עס זַײנען גע�ען טעג און נעכטנ�ר ,  שױן �נקומעןןל�נד �ּו מיר �יל
�נקוקן מיט ניט , ים ר�ן איבערן שטורעם־�ַײסןד, ה�בן געה�לטן שט�ן

��ס די נ�טור ,  ��סערדי אױה�בנדיקע מ�סעס קע נ�ר נַײגעריקע אױגןרוִיאומ
טיף ה�בן אױסגעזען די .  א�גענעם ּכוחרעשט�לץ מיט אי, הין און צוריק��רט �

הױך זַײנען גע�ען די בערגלעך .  מיר ליגן צ�ישן די �יגנדיקע כ��ליעס�עןט�לן 
ּכמעט . 206 מיר זיצן אױף � רגע אױף די שּפיצן ון ריזיקע הױנס ��סער�ען

 און  אונדזערסגע�ען ד�ס שיל�זױ קל�ן איז . שטענדיק זַײנען גע�ען בורעס
 ך גע�כעט�ז �ט ה�ט דער זעגל נ�ר ��, רױס זַײנען גע�ען די כ��ליעסג�זױ 

 זַײנען מיר דערנ�ך .די ק�מען ון צ�� כ��ליעסאין דער שטילק�ט צ�ישן 
געכ�ּפט דעם ולן צ�רן ון דער בורע �ּו די ,  שיּפוען נ�ענסטן�רױף אױ

מיר . געל�צט  ��סער ה�ט �רום אונדזברעכנדיקןלענע �ַײסק�ט ונעם ��

                                                 
205  great circle :די קירצסטע רוטע צ�ישן צ�� ּפונקטן אױף � גל�בוס. 
206  combers  
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ילו . נ�ר ה�רציקע,  זעלטענע ט�קע–ה�בן געה�ט מ�מענטן מיט געלעכטער �
 צעשּפ�לטענע ליּפן און געש��לענע מַײלער ה�בן געה�מע�עט דרױסנדיקע �ען

ה�בן מיר געקענט �רשט�ן � �יץ , און �נז�ע�דיקע סימנים ון �ר�ַײלונג
 דורךאיז �לע מ�ל גרינג גערירט   מענטשלעכן הומ�רדעם. ונעם ּפרימיטי�ן מין

�על איך ק�ן מ�ל ניט �רגעסן ��רסליס , ון די שּכניםדי קל�נע צרות 
  אױבן�נשטרענגונגען א�ן מ�ל צו שטעלן דעם ה�סן �לומיניענעם שטענדער

מיט . 207איז �ר�ּפגע�לן צוליב � היּפש ש�ערן דר�'ּפרימוס־אױ�ן �ען סאױן 
עס געה�לטן און , געל�זט �לן,  אױגעהױבןגער ה�ט ער עסדי �ררױרענע ינ
 ה�בן זיך מיר.  שטיקל רױען־קל�דערדעליק�טאיז עּפעס � 'גע��רנט �זױ �י ס

  .יט געלעכטער�דער גיכער געריזלט מ, צעל�כט

זיך ג�מ�כט �ר � בורע ונעם , ער שט�רק �דער �ינט איז �נגעקומען
 די .מיזרח אױף 208זַײנען ��עקמיר . צון־מערB דעם דריטן ט�ג אױן �עג

ד�ס .  ��קסנדיקע כ��ליעס ה�בן געונען די ש��כק�טן אין דער דעקונג
�זױ �ז די גרינדזשעלעך  ק�סטן־דעקלעך און ּכסדערדיקע של�גן ה�ט גערוקט די

ב�זונדער , אַײזיקע ריטשקעלעך. �נגעז�מלט ��סער, ק�נ�ע איז �ר�ּפגעה�נגען
 געג�סן �רנט און הינטן אין שיל דערנ�ך ה�בן זיך, ון די געטריבענע שּפריצן

ון די ק�סטנס בַײ די נ�גלען ��ס דער סט�ליער ה�ט �רױסגענומען. �רַײן 
 זַײנען גע�ען צו קורץ עסט 209ברעטלעךהעלנט־אינדזל ּכדי צו �רעסטיקן די 

 ה�בן געט�ן ��ס מע קען ד�ס עסט צו מ�כן נ�ר מיט ר מי.צו מ�כן די דעקונג
איז ד�ס ��סער �ַײטער �רַײן אין שיל בַײ � טוץ , ג�ר ב�גרענעצטע מיטלען

ג�ר  איז'ס   און,מע ה�ט געד�רט �ט מ�ל �רױס��רן ��סער .ערטער
די . טגע��קט �ערן צו �רמַײדן ד�ס געצַײג ז�ל ניט דורכ גע�עןאוממיגלעך

גענעמער �י די נזוכנדיקע שטר�מעלעך ון דער ק�נ�ע זַײנען ט�קע אומאַײ
 210ברעטלעךיק אונטער די ליגנד. ב�שטימטע שּפריץ־�נ�לן, קעימדּפלוצע
. זיסט געּפרּו�ט ז� אױסצומַײדןמ אודי ��ס זַײנען רַײ ון דיזשורה�בן , אונטן

 סוף־ּכל־סוף  און, ניט גע�ען ק�ן טרוקענע ערטער ערגעץ �ּו אין שילזַײנען'ס
און אױסגעה�לטן ד�ס , בעריסּפשוט ב�דעקט די קעּפ מיט די בערה�בן מיר 

רן ��סער איז גע�ען �רבעט �ד�ס �רױס�.  ��סערכדרינגלעכעאומעטום־דור
די א�ביקע ב��עגונג  . געה�ט ניטק�ן שטיקה�בן מיר אמתע רו . �ר דער ��ך

, ע��טיקט�נגע, עק�לטגע�ען מיר זַײנען ; צעשטערט �לע רוונעם שיל ה�ט 
יר אינעם ה�לבינצטערניש בַײ מיר ה�בן �רומגעקר�כן אױף �לע . ב�ז�רגטע

                                                 
207  roll 
208  stood away  
209  battens  
210  thwarts :ון זַײט צו זַײט  .ר בר�ט�רשט�רקן ד�ס שיל אין דע, ה�לטן, ברעטלעך ��ס ג�ען 
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 � ז�גער זעקס  ביזשױן ג�ר ינצטער גע��רן איז' ס.ט�ג אונטער דער דעקונג
מ צו מ�רגנס ה�בן מיר זיך געקענט זען אונטער " � ז�גער זיבןערשט און , מ"נ

��ס מיר ה�בן ז� , מיר ה�בן געה�ט � ּפ�ר שטיקלעך ליכט. די ברעטלעך
איז י� גע�ען א�ן עּפעס � טרוקענער 'ס. שּפ�רט צוליב ליכט בַײ מ�לצַײטן�ר

ה�בן מיר , אונטער דער �ריגינעלער דעקונג בַײם �דערב�רד, �רט אינעם שיל
 נ�ר איך מ�ן �ז .יט ונעם ז�לץ־��סער�ב��יזן אױסצוהיטן � ט�ל ונעם ביסק

 ר ג�נצעער דבשעת  אין די מַײלערונדז �לע געבליבןדער ט�ם ון ז�לץ איז בַײ א
  .נסיעה

די ש�עריק�טן מיטן ב��עגן זיך אינעם שיל ��לט גע�ען שּפ�סיק אױב 
מע ה�ט געד�רט ּפױזען אונטער די . ניט �ר די סך ��טיקן און יסורים

 ױסגעריסןאזַײנען די קנִיען ג�ר , ברעטלעך ּכדי צו ג�ן לענג־אױס דעם שיל
 מיטן רה�סן יעדעה�ב איך געמוזט ,  צ�יטע ��ך�רױס דיקומט '�ז ס. גע��רן

אױב ז� �לע ��לטן געקר�כן אין א�ן �ַײל , ב��עגןנ�מען �ּו און �ען זיך צו 
דערצו ה�ט מען געמוזט .  � סך קלעּפ מיטצַײט ��לט גע�ען � ג�נצע בהלה

דער סדר ון דער ��ך איז גע�ען יר  .211ד�ס שיל�י עס ליגט ה�לטן אין �כט 
ה�ט געה�לטן די  א�נער .מיט דרַײ מענטשן אױף דיזשור, יר שעה �ּפ, שעה �ן

ה�ט  דער דריטער  און,� צ��טער �רנעמט זיך מיטן זעגל, קערמע־שנורן
ין שיל איז ניט � מ�ל �ז ד�ס ��סער א.  מיט �לע ּכוחותארױסגע��רן ��סער

��ס הערלי ה�ט , די ד�זיקע ּפ�מּפע. ה�ט מען געקענט ניצן די ּפ�מּפע, �זױ טיף
ון דער שיס נ�רמ�לן 212ק�סטן ונעם לינדערס־שט�נגגעש�ן ונעם  

ק�ן  גע�ען  ניטכ�טש זַײן ק�ּפ�ציטעט איז, איז גע�ען ג�ר עעקטי�, ק�מּפ�ס
דער ��ס ה�נדלט דעם זעגל ה�ט געקענט ּפ�מּפע�ען אינעם גרױסן . גרױסע

אין ��ס מע ה�בט אים אױף און גיסט אים אױס , דרױסנדיקן ק�כער �רַײן
המצאה ��ס מיט מיר ה�בן געה�ט � . �ז ער �ערט �נגעילט ��213סער �רַײן

 םדורך � ל�ך בַײ, ןאיר ג�ט ד�ס ��סער ון ּפ�מּפע דירעקט אין ים �רַײ
מחמת ,  רי אין דער נסיעהן�ּפ�רשט ל�ך ה�בן מיר געד�רט דינ�ר , שיק�נט

  . ��סער אין שיל �רַײן �ז ד�ס שיל ק�טשעט זיך �רַײן ל�זטזי

ה�בן די נ�ר ��ס ,  די נַײע ��ך ציטערט אינעם �ינט און שּפריץבעת
געּפרּו�ט , עקש�לזיך גענישטערט אין די דורכגע��קטע ב�רַײטע מענטשן ג

 נ�ר ,כ�ּפן � שטיקל ��רעמק�ט איבערגעל�זט ון די רִיערדיקע ב��ױנערס
  ד�זיקע מיר ז�לן געינען �ילו די גע�עןאיז ניט �לע מ�ל מיגלעך'ס

                                                 
211 " …the trim of the boat  
212  Flinder’s bar :רריכטן �ּו דער ק�מּפ�ס �ַײזט�  .� שט�נג ון ��כן אַײזן ��ס מע ניצט אים צו 
213  overboard  
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��ס מיר ה�בן , די שט�נער. ון דיזשור רַײ מיר זַײנען �עןב�ק�עמלעכק�ט 
טר�לירן �י �נּכדי צו קאיבעררוקן ה�ט מען געד�רט  ,ב�ל�סט�ר �נגעל�דן 

��ס איז �לע מ�ל , צוליב צוטריט צו דער ּפ�מּפעעס ליגט ד�ס שיל און אױך 
�רשט�ּפט גע��רן מיט ה�ר ון די  און של�זעק 214יקעדנ�ר�ּפ��ר

 �ר�ּפגע��רן  רַײן זיךה�בון רעניער־הױט  של�זעק די יר .215ינעסק�
ד�ס . ה�בן ז� ב�לד ליסע אױסגעזען, מיט ה�ר צוליב דער ּכסדרדיקער נ�סק�ט

מיט .  און ��טיקדיקע �רבעטנדיקע�רמ�טעראיבעררוקן די שט�נער איז גע�ען 
  און,רך ראיה און חוש־המישוש שט�ן דוערדער צַײט ה�בן מיר געקענט יעד

אשר ��לטן .  ה�ב איך בולטע זּכרונס ון ז�ערע ק�נטיקע א�גנק�טןעד־היום
לער �י גע�ל�גישע עקזעמּפל�רן אין טז� שט�רק �רינטערעסירט � �יסנש�

�י גע�יכטן ��ס . צלעךי זַײנען ז� גע�ען נב�ל�סט�י  .גליקלעכערע צושט�נדן
ניט ז� ה�בן . זַײנען ז� גע�ען ּפשוט שרעקלעך, ט ז� געד�רט �רומרוקןמע ה�

, דערצו � צרה, א�נציקן �רט אױף אונדזערע �רעמע קערּפערס�רשּפ�רט ק�ן 
, איז גע�ען ד�ס �נרַײבן די יס ון די נ�סע קל�דער, ּכד�י ד� צו דערמ�נען

אױף די דיכן אינע��ניק . ן שױן זיבן חדשים��ס מיר ה�בן ז� ניט איבערגעביט
 אינעם �ּפט�קל ניט 216־קרעםלַײןה�ט די א�נציקע טובע ה�זע, איז רױ �נגעריבן

ונעם ביס ��ס איז �רשט�רקט גע��רן דורכן ,געקלעקט אין לינדערן דעם �� 
. של�ן דעמ�לט ה�בן מיר געמ�נט �ז מיר ה�בן ק�ן מ�ל ניט גע.ז�לץ־��סער

ביז � גיכן אױ�עקן צוליב � , אומב�ק�עם, אין דער אמתן לעגן מיר דרעמלען
�י � צוג�ב צו דער �לגעמ�נער . עם �� �דער נ�ך � רוף אױף דער �רבעטנַײ

ד�ס איז מיר . 217 סַײ�טיקע איז מיר �נגע�לן � שט�רקעאומב�ק�עמק�ט
  .צוריקע מיט � ּפ�ר חדדים �נגעקומען אױף דער קרִיערשט 

עם ענין איז ד�כט אין .  די בורעסמילא, די מ�לצַײטן זַײנען רעגולער גע�ען
�ז די ב�דינגונגען ון דער נסיעה ה�בן ג�מ�כט �לץ , גע�ען ג�ר �יכטיק

מ " � ז�גער �כט, רישטיק. ק�טעדיבקערע �דערונגען אױף אונדזער לעשט�ר
צ�� , געמ�כט ון ב��ריל שליטן־ר�ציעס, � ּפ�ניקין ה�סער הושען איז גע�

 � א�נסד�ס �נבַײסן איז געקומען  .און געצ�לטע ּפַײדעס צוקער, ק�יטןביס
און � ּפ�ניקין , רױ געגעסן, ב�שט�נען ון ב��ריל שליטן־ר�ציעס, מ"ז�גער נ

ה�ט געה�ט דעם זעלבן , מ"�גער נ � זינף, ט�.  א�נעםעריעדצו ה�סע מילך 
די . גע��נטלעך מילך, בעת דער נ�כט ה�בן מיר געה�ט � ה�סן טרונק .מעניו

מ�לצַײטן זַײנען גע�ען �י העלע שַײנטורעמעס אין יענע ק�לטע און שטורעמדיקע 

                                                 
214  moulting  
215  finneskoe :ער־הױט מיט ּפעלץ  .ג�ר ��רעם, � מין ��כער שטי�ל ון רעני
216  Hazeline cream :מא � מין מסּתVaseline.  
217  sciatica 
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 געש�ן ון ד�ס עסן און דער גלי ון ��רעמק�ט און ב�ק�עמק�ט. טעג
ט צ�� מיר ה�בן געה�.  אונדז �לע געמ�כט �ר בעלי־בטחוןבןה� געטר�נק

נ�ר �ז , ��ס מיר ה�בן ז� �ּפגעל�גן צוליב � נױט־מצB, 218ר�לבלעכלעך �י
ה�בן , ה�בן זיך גענ�טיקט אין �ן א�ל־ל�מּפ צו דערג�נצן דעם ז�ּפ�ס ליכטמיר 

 , אין �ן און ��ס איז אונדז ג�ר געעלן,  אױסגעג�סן א�נס ון די בלעכלעךרמי
 �נגעילט מיט א�ל ה�ט דער.  ק�נ�עדרױבלעךון �רַײנגעשטעלט � קנױט און 

איז גרינג אױסגעל�שן אינעם 'כ�טש ס, ר מ�ס ליכטע ל�מּפ געגעבן � גע�יס�
��ס , ע�ען גוטאונדז איז ג. אונדז גע�ען � גרױסע הילף בַײ נ�כטד�ס איז , �ינט

  .נ�ט  ג�ל�נעןזעקס מיט � ה�לב מיר ה�בן געה�ט �ַײל ,ש�ך ברענ��רג

� שטרענגע בורע ין דרום־מערB דעם ערטן ט�ג אױן �עג ה�ט אונדז 
נ�ר דער ים איז , ױן �רן �ינטלאיך ��לט גע��לט . ה�לטן שט�ןגעצ�ּונגען 

 ��לט זיך געדר�ט אין דער דזשעמז ק�רדאױב דער , נה� סּכ, גע�ען זַײער הױך
 דער �ּפה�לט איז גע�ען � .220 און �נגעילט גע��רן מיט ��סער219ק�ער

� , מחמת ביז דעמ�לט ה�בן מיר געמ�כט � זעכציק־זיבעציק מַײל � ט�ג, ר�צונג
  מיט שט�ןמיר ה�בן געה�לטן. גוטער מהלך מיט דעם ב�גרענעצטן שטח זעגל

 ביז גע��רט, 222 הױּפט־זעגל און דעם קל�נעם דזשיגער221ערטן�רקלענ־ט�ּפל
, דעם נ�כמיט�ג ה�בן מיר דערזען שטיקלעך �ר�ק.  זיך אױסבל�זןז�ל די בורע

 איז ניט געלונגען איר שיף ��ס ער ון � נעבעכדיקד�ס איבערבלַײבס מסּתמא
דער �עטער ה�ט זיך . ױף דרום ון ק�ּפ־ה�רן�לטן די שט�רקע בורעס אסהאױ

און דעם ינטן ט�ג איז די בורע �זױ שרעקלעך גע��רן �ז , ניט �רבעסערט
�רױצִיען די קל�נע , דעם ט�ּפל־�רקלענערטן הױּפט־זעגלמיר מוזן �ר�ּפרַײסן 

ּכדי צו ה�לטן דעם מיר ה�בן �רױסגעשטעלט � ים־�נקער .  אינעם �רט223דזשיב
 ה�ט  �נקערדעם ד�זיקן .224ס ק�ּפ ּפנים־אל־ּפנים מיט די כ��ליעסדזשעמז ק�רד

 און שטריקלן צום עק  ז�ק צוגעבונד ק�נ�ענעם ון � דרַײעקיקןעש��ן מען
צו ד�ס שיל איז גע�ען הױך גענוג . �רױסשטר�מען ונעם �דערב�רדגעל�זט 
ה�ט די שלעּפקר�ט ונעם ,  דר�ט �ינט־�ר�ּפערם �ינט און �ז כ�ּפן דע

רוB 'דער�ר ה�ט ד�ס שיל גענומען ס. �נקער געה�לטן דעם ק�ּפ �ינט־�רױף
ילו דעמ�לט ה�בן זיך די ק�מען ון די כ��ליעס �ט  .כ��ליעס ון �רנט�

                                                 
218  Virol :ון מ�לץ־עקסטר�קט  .� �יט�מין־ּפרעּפ�ר�ט געמ�כט 
219  broach :דר�ען זיך מיט � זַײט �ינט־�רױף.  
220  swamp  
221  double-reefed : �"ונעם זעגל־שטח צוליב צו־שט�רקע �ינטן" ריף  .אין דעם זינען איז � �רקלערונג 
222  jigger" :ל מ�ן איך �ז ד�ס איז � מין דזשיב " דער קלענערער מ�סט אױף הינטן�  ).223זעט הערה (�בער אין דעם 
223  jib :רנט, � קל�נער דרַײעקיקער זעגל�  .גע ��נטלעך אױגשל�גן אױן מ�סטבױם אױף 
224 " … head up to the sea."  
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 ג�ר � סך 225ה�בן מיר �רַײנגענומען, ונדזאיבערגעגרַײזלט ּפונקט איבער א
קוקנדיק . ן�ערן ��סער און ּפ�מּפעהערדיקן �רױס��ױא�דערן �נ, ��סער

 זעט מען � חלל �י � טונעל געורעמט �ען דער ק�ם ון � 226אױף � זַײט
טױזנט � .  ��סערמ�סע ער��קסנדיק�לט �ריבער אױף � גרױסער כ��ליע 

 איז ער נ�ר ,רונקען �ערן מוז דערטדזשעמז ק�רד�ז דער , מ�ל ה�ט זיך געד�כט
 די דרום־מערBדיקע בורע איז געבױרן גע��רן איבערן .געבליבן לעבן

ה�ט איר רירנדיקער �טעם מינערט די טעמּפער�טור , �נט�רקטישן �עלטט�ל
דעם געגעבן , �ררױרן גע��רן אױן שילדי שּפריצן זַײנען . שִיער ניט ביז נול

ד�ס .  און די דעקונג � ש�ערן מ�נטל ון ּפ�נצער,די זַײטן, �דערב�רד
��ס איז י� � , �ימיק�ט ונעם שילענע אַײז ה�ט �רקלענערט די שיבל�נגעק

ע מעלח ון ה�ט מיט זיך געבר�כט א�ן מערק�ערדיק'�בער ס, צוגעגעבענע סּכנה
, ד�ס ��סער ה�ט אױגעהערט טרין און רונען ון דער ק�נ�ע. א�ן קוק�ינקל

מיר ה�בן ניט  .עקומען נ�ר אין דער ק�בינע אױף הינטןגשּפריץ �רַײנאיז דער 
ה�בן , �ז די ל�סט אַײז ז�ל ניט ��קסן איבער � גע�יסער מ�ס, געקענט צול�זן
�ּפשּפרינגען און ּפיקן אױף , � געקר�כן אױף דער דעקונג �רנטמיר נ�ך דער ר

  .די �ר�נענע ּכליםאים מיט 

ב�גינען דעם זעקסטן ט�ג אױן �עג ה�בן מיר געזען און געילט �ז דער 
זי ה�ט זיך ניט אױגעהױבן אױף .  ה�ט �רלױרן איר עדערדיק�טדזשעמז ק�רד

 ��ס ה�ט זיך געורעמט �רונטער די ��ג ון אַײז. ��ליעסדיקע כנדי �נקומע
, איז ד�ס שיל מער און מער ניט ק�ן שיל, ג�ה�ט איר �ירקונגאון אױבן ה�ט 

ּכודם־ּכל ה�בן מיר .  ט�ן ּתיּכף מע ה�ט י� געד�רט עּפעס.נ�ר � קל�ץ
ען אין ג�נצן �רהילט גע��רן ��ס זַײנ, געבר�כן די איבעריקע רודערס��עק

 ז� �רױסגע��רן אין  און,�ררױרן גע��רן אױף די שיל־זַײטן, מיט אַײז
 �ען�עלן ז� נ�טיק זַײן , ג�ה�לטןצ�� רודערס ה�בן מיר בַײ זיך . ��סער �רַײן

איבער  זַײנען �רױס של�זעקצ�� ון די ּפעלצענע . מיר קומען צו צו דער יבשה
שטַײף �ררױרן ,  ונדן אין דער ��גערציקצו , ג�נץ דורכגע��קט, דער זַײט

און �ז מע , אונטן,  אין א�ן צַײטדרַײ מענטשן זַײנען אױס ��ך. אין דער נ�כט
 ��ס �ן �נדער  ז�קןאיז בעסער �רַײנצוקריכן אין � נ�ס, ל�גט זיך ��עק של�ן

א�דער צעל�זן � �ררױרענעם ז�ק מיט דער א�גענער , רױסאיז נ�ר ��ס �
 �ּפגעל�גט ערדרַײ געניצטע און א�נ, איצט ה�בן מיר געה�ט יר זעק. היץ נעבעך

די .  �רקריּפלט �ערן אין ג�נצןז�ל א�נער ון אונדז, ט�לט�מער קומט � נױ
, כטערט ד�ס שיל ביז � גע�יסער מ�ס�רקלענערונג אין דער ��ג ה�ט �רלַײ

                                                 
225  shipped  
226  abeam  
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מיר ה�בן .  געה�לן מער נ�ךקר�טיק �ּפשּפרינגען און �ּפקר�צן ה�טאון 
מיר ז�לן ניט דורכשטעכן די �ררױרענע , געד�רט זַײן ז�ער ז�רגע�דיק
ז נ�ר ביסלעכ�ַײ,  מע קריכט איבער איםבעת, ק�נ�ע מיט ה�ק �דער מעסער

 ה�ט זיך אױגעהױבן דזשעמז ק�רדדער . �כן � סך אַײזרה�בן מיר ��עקגעב
  .� לעבעדיקער נ�ך � מ�לאױף די א�ביקע כ��ליעס �י 

 227 זיך ּפלוצעם � דר� געט�ןלמ ה�ט ד�ס שי" � ז�גער עלףבערך 
 ים־�נקער איז דער,  ה�ט זיך צעש�טשטריקלד�ס . ט�ל צ�ישן כ��ליעסאינעם 
גע�ען ג�ר ,  איז ��עק �ינט־�ר�ּפדזשעמז ק�רדדער . סּכנת־נשות. ��עק

��ס ז� זַײנען , שנוראוממיגלעך צוריקצוקריגן דעם �נקער מיט דעם �ערטיקן 
געה�ט גע�ען דער א�נציקער מיטל צו ה�לטן דעם שילס ק�ּפ ּפנים־אל־ּפנים 

איצט . טעל ון �רױצִיען � זעגל אין מיטן בורע �ן דעם אַײנשמיט די כ��ליעס
 בעת. �עט זיך ניט צערַײסן'ה�בן מיר געמוזט אױשל�גן דעם זעגל און ה�ן �ז ס

ה�בן מיר געשל�גן די ,  ק�טשעט זיך אינעם טיּפונקדזשעמז ק�רדדער 
דערנ�ך , רן גע���לטןגעשּפ��עקרוB אַײז איז '�ררױרענע ק�נ�ע ביז ס

ד�ס �ררױרענע צי־מיטל ה�ט זיך ש�ער געל�זט . �רױגעצױגן דעם זעגל
  נ�ך � מ�לס קל�נע שילנ�ר נ�ך � סך �נשטרענג איז ד�, �רבעטן

 .ן�ר לַײכטער אױן ה�רצן גע��ראיז אונדז ג, �228רױגעקומען אױן �ינט
מיט גרױסע ּפוכירן אױף די , אונדז �� געט�ןהױט ה�בן  אױף דער �229ּפרױרס

שנ�ר ון א�נעם �ן איך �על �לע מ�ל טר�גן דעם . ינגער און די הענט
 דעם �י די ךן גע��רן נ���ס איז �נגעצונד, ינקער ה�נט�ּפרױר אױף דער ל

  .הױט ה�ט זיך געענט און די קעלט איז טיף �רַײנגעביסן

, �לטן ד�ס שיל �ינט־�רױף אין דער בורע דעם ג�נצן ט�גמיר ה�בן געה
.  יסורים קען אומב�ק�עמקַײטן ��ס זַײנען ט�קעןמענ�ר  �יל�לטן אױף סהאױ

ד�ס שיל ה�ט זיך גע��רן �ן � סוף אױף די גרױסע כ��ליעס אונטער גרױע 
געג�נגען �י די נ�טיק�טן אונדזער קלערן איז ניט �ַײטער . דר�ענדיקע הימלען
יעדער �נל�ץ ונעם ים איז גע�ען � ׂשינא ��ס מע ה�ט . ון דער שעה �ל�ן
, ןמיר ה�בן געגעסן די ק�רגע מ�לצַײט. �רשטערן, געד�רט ב���כן

די נ�כט . און געה�ט �ז אױף מ�רגן �עט זַײן גרינגער, סב�ה�נדלט די �ּפרױר
ל�נגע שעהן ון ינצטערניש ה�בן מיר זיך און אין די , צוגע�לן  ריאיז

די , דער �ינט איז ש��כער גע��רן. דערר�ט מיט � �רבעסערונג מיטן �עטער
ינען דעם זיבעטן ט�ג איז ג ב�.דער ים �רמילדערט, שנ�־סק��לן זעלטענער

                                                 
227 " … fell off … :"מיט די זַײטן �ינט־�ר�ּפ און ־�רױף, ה"ד.  
228  “came up to the wind” :דערב�רד �ינט־�רױף, ה"ד�  .מיטן 
229  frostbites  
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 נ�ך � אוןסלט דעם ריף ונעם זעגל אױסגעטר�  מיר ה�בן.גע�ען קױם � �ינט
 העל און ה�ט זיך ב��יזןדי זון .  ק�ן דרום־דזש�רדזשעגענומען זעגלעןמ�ל 
 מיר .ה�ט ��רסלי ב�לד געכ�ּפט � מעסטונג �ר גע�גר�ישער לענג, קל�ר

ן קענען מיר ז�ל, ה�בן געה�ט �ז דער הימל �עט קל�ר בלַײבן ביז ה�לבן ט�ג
איז אונדזער , סאיז שױן גע�ען זעקס טעג �ן �בסער��ציע'ס. קריגן די בר�ט
ד�ס שיל ה�ט געד�רט אױסזען . גע�ען ד�קע אומזיכער 230טױט־רעכענונג

יר מ. דער א�נער ה�ט זיך גע��רעמט אין דער זוןעי.  דעם אינדעררימ�דנע
 און אױסגעשּפר�ט די ז�קן און בױם מ�סט אױןשל�זעק די עה�נגעןה�בן אױג

 דזשעמז ק�רד� ט�ל ונעם אַײז אױן . �נדערע ּכלים אומעטום אױף דער דעקונג
ה�ט זיך צעג�נגען רי אין דער רי נ�כדעם �ען די בורע ה�ט �נגעהױבן 

 ד� און ד�רט אױף דער דעקונג ה�בן זיך ב��יזן, �ערןצו ש��כער 
,  זַײנען געקומען בל�זן �רום שיל231ים־חזירים. ריקנטע ערטעראױסגעט

די ד�זיקע .  יס ון אונדזּפ�ר�נגעלױגן ביז � , ה�בן זיך געדר�ט 232ק�ּפ־טױבן
ירונגךקל�נע ש��רץ־און־�ַײסע �געלע ��ס עלט  ה�בן � רַײנדלעכע אױ

ז� ה�בן אױסגעזען גרױ �קעגן . 233ר�סןדי גרױסע �רומלִיענדיקע �לב�טבַײ 
��רן זיך איבער די קעּפ  ז� בעת, דעם �יגנדיקן ים בעת דעם שטורעם

 צי די ש��רצע –די �לב�טר�סן . אױסרעדן ז�ערע סומנע געשר�ען, אונדזערע
ה�ט זיך ג�ד�כט �ז ' ס. �נגעקוקט מיט ה�רטע העלע אױגן ה�בן–צי די רוסיקע 

אין אונדזער ק�מף צו בלַײבן אױבן  אינטערעס ןבן בלױז �ן אומּפערזענלעכז� ה�
�ר � צוג�ב צו די . של�גנדיקע כ��ליעסעאױן ��סער אין מיטן די צ

דערצו איז אױך .  געבליצט אױבן234ק�ּפ־טױבן ה�ט � מ�ל � שטורעם־ױגל
ױס �לע מ�ל צו  זיך א �ַײזטזי��ס , מיר ניט ב�ק�נט, גע�ען � קל�נער ױגל

ה�ט  עס. ניט בהסּכם מיטן �רום, �רה��עטע טBע, קלַײבערישעה�בן �ן איבער
ה�ט ער גיך , עס ה�ט שִיער ניט געה�ט ק�ן עק.  געשט�כן אין די אױגןמיר

ט מ�ל . יד�הין און צוריק �זױ �י זוכנדיק ד�ס �רלױרענע גל�רומגעלױגן �
 נ�רישן מיטןאױס שױן ה�ב איך גע�ּונטשט עס ז�ל שױן געינען דעם עק און 

ל�טערן.  

ניט ק�ן . מיר ה�בן זיך געק�יקט מיט דער ��רעמק�ט אין דער זון דעם ט�ג
�כט �ז מיר זַײנען ט�קע אױן דאונדז ה�ט זיך גע.  �לעמעןךשלעכט לעבן נ�

ה�בן מיר געקענט עסן � ה�סן מ�לצַײט , עטריקנט זיך אױסגבןדי ּכלים ה�. �עג
                                                 

230  dead reckoning :ניט �זױ �קור�ט �י הימל־נ��יג�ציע, נ��יג�ציע דורך �ּפש�צן ריכטונג און גיכק�ט) celestial 
navigation.(  

231  porpoises  
232  cape pigeons  
233  albatrosses 
234  storm petrel 
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ה�ט 'נ�ר ס, דער אױלױף איז נ�ך �לץ גע�ען ש�ער. מער־��ניקער ב�ק�עם
מיט�גצַײט ה�ט זיך ��רסלי . ה�ט ד�ס שיל גרינג געש�ּומען, בר�כןעזיך ניט צ

 �235נשּפ�ר־שנורם געקלעּפט זיך מיט א�ן ה�נט בַײ,  שיק�נטאױןב�ל�נסירט 
די ּפעולה ה�ט שט�רק  .236בעת ער כ�ּפט די זוןונעם הױּפטמ�סט 

ּכמעט אױן ה�לבן �עג ,  מַײלן300מיר זַײנען געקומען מער �י . אױגעמונטערט
  .237 מיר �עלן זיך דורכקריגן �ז,�כטד אױסגעה�ט זיך'ס. ק�ן דרום־דזש�רדזשע

ה�ט , געבל�זן מיט ּכוח, רקט דעם נ�כמיט�גרשט� זיך �טדער �ינט ה�
איז מיר ניט רִיער געה�ט אַײנגע�לן 'ס.  געט�ן � גוטע ּפעולהדזשעמז ק�רדדער 

איז 'ס.  אונדזערס ד�ס שיל איז�י קל�ןאיז �נגעקומען ט�קע ביז די זונענשַײן 
עס � שּפור ון עּפ,  ליכט און ��רעמק�טן דערוגע�ען עּפעס � השּפעה 

מיט דיקע דעקן  ,דערמ�נט אין �נדערע נסיעות��ס ה�ט אונדז , גליקלעכערע טעג
. אַײנגענעמע ק�בינעס �רן �ּפרוען, �זױ יל עסן �י מע �יל, אונטער די יס

, נער �ל�ןא�", צעשל�גן שיל, צו � קל�ןּפט לעגעקצואיצט ה�בן מיר זיך 
א�נער �ל�ן אױף � בר�טן בר�טן ; לחלוטין א�נער �ל�ן –א�נער �ל�ן 

ז יעדער אױלױף נ�ך מען אױן ��סער �ש�ּו �זױ נידעריק ה�בן מיר גע238."ים
מיר זַײנען גע�ען � קל�נטשיק . די הימל־ליניע �רשטעלט דער ר� ה�ט אונדז

, ס איז �ן �ר �לע דער �קע�ן ��– ים ןשּפרענקל אינעם ריזיקן געשּפר�ט ו
��ס סטר�שעט �ילו �ז ער זעט אױס , נ�ר ה�ט �ר ק�נעם ניט ק�ן רחמנות

איז אױף � רגע . ��ס איז �לע מ�ל אומברחמנותדיק אױף ש��כק�ט, נ�כצוגעבן
�ּוסטז�ן ון די ּכוחות ��ס ירן זיך קעגן אונדז איז שִיער ניט ניט ד�ס ב�

 ד�ס שיל בעת,  און בטחון שט�רקערנג ה�ענוןדערנ�ך �ער. לטןאױסצוה�
ה�בט זיך אױף אױף � כ��ליע און ��רט ��עק דעם ק�ם אין � ינקלענדיקן 

מַײן . שּפריץ �י � בע�עגנדיקער רעגן־בױגן צוסנס בַײ � ��סער�ל
 ��עקגעשטעלט אױן מיט עטלעכע ּפ�טר�נען ה�ט מען 239ביקסשרױטט�ּפל־

ה�בן ��דאי ניט נ�ר מיר , עסןאין חק ושיל �י � נױט־מיטל ט�מער � ד
מיר . �ילו צוליב ריש ל�ש, די ק�ּפ־טױבן, גע��לט קַײלן די קל�נע שכנים

נ�ר דער ��נדערנדיקער ים־קיניג ,  �ן �לב�טר�סאשר געקענט דערשיסןה�בן 
ז אױגע�עקט עּפעס �י ד�ס געיל ��ס ה�ט צו שּפעט אינסּפירירט ה�ט אין אונד

איז דער ביקס געבליבן ליגן מיט די ז�ּפ�סן און . 240דעם �לטן ים־מענטש

                                                 
235  stay :שט�רקער שנור ��ס ה�לט אױף דעם מ�סטבױם �.  
236 " got a snap of the sun :"ון דער זון איבערן ה�ריז�נט, ה"דצוז�מען מיט דער , ד�ס; ער ה�ט �ּפגעמ�סטן די ה�ך 

  ).הימל־נ��יג�טיסע(גענױער צַײט גיט � גענױע ּפ�זיציע 
  ! ק�ן עין־הרע 237
ון  238 Samuel Taylor Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner  
239  double-barrelled shotgun  
240  The Ancient Mariner ון  Coleridge  
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ה�בן די �גל אונדז ,  אין די ענגע ק��רטיר אונטערן צעלעכצטן דעקשל�זעק
  .נ�כגעלױגן בשלום

טעג ון דער סניעה ה�בן ניט געה�ט ��ס צו און צענטן , נַײנטן, דעם �כטן
איז די �נשטרענגונג ון ירן ד�ס , דער �ינט ה�ט שט�רק געבל�זן. דערצ�לן

�בער �לע מ�ל זַײנען מיר נעענטער געקומען , שיל �ַײטערגעג�נגען �ן אױהער
�ז , ה�בן מיר גע�ּוסט, ק�ן בערג ה�בן זיך ניט ב��יזן אױן ה�ריז�נט. ם צילצו

יעדער ט�ג ה�ט מיט זיך געבר�כט ד�ס . מיר זַײנען �רױס ון די אַײז־עלדער
נ�ר אױך ק�מּפענס�ציע דורך עסן און ��קסנדיקער , ותרא�גענע רעדל צ

די ש�נסן קעגען .  ה�ט זיך געד�כט �ז מיר �עלן מצליח זַײןאונדז. ה�ענונג
מיר ה�בן נ�ך �לץ געליטן ון . קומען דורךנ�ר מיר , ע�ען גרױסאונדז ז�נען ג

איז אונדזער לעביק�ט מחמת , די טעמּפער�טור �ערט העכערדער קעלט כ�טש 
און , אױסגעשטעלטק�ט ר ש�ערעערד, ש��כער גע��רן צוליב � דוחק אין עסן

איך ה�ב .  נ�כט נ�טיק�ט ה�לטן די �נגעק�רטשטע ּפ�זיציעס ט�ג אוןערד
ר איז דורכױס נ�טיק צוצוגר�טן ה�סע מילך �ר �לע בעת דע'ס �ז געונען

ד�ס ה�ט געמ�נט �נצינדן דעם ּפרימוס . ז� ז�לן איבערלעבן ביזן ב�גינען, נ�כט
�נער צ�ל לאיז גע�ען �ן עול אױף אונדזער ק'סאון , אין דער ינצטער

קלעקן �נצוצינדן דעם גע�ען א�ן ש�עבעלע מוז דער ּכלל איז . ש�עבעלעך
בַײם ק�מּפ�ס איז ניט גע�ען ק�ן ל�מּפ און אין די רִיערדיקע טעג ה�בן . ּפרימוס

 נ�ר ,ז�ל קענען זען �ּוהין בַײ נ�כט  קערע�ערערד, מיר �נגעריבן � ש�עבעלע
  און מיר ה�בן,רןמיר מוזן ז� �ּפשּפ�  �זשּפעטער ה�בן מיר קל�ר געזען

מיר ה�בן געה�ט א�ן . אױגעהערט דעם �נרַײבן ש�עבבעלעך בַײ נ�כט
, ��עקגעשטעלט אין � קעשענעאיך ה�ב . ־ב���רנט בלעכל ש�עבעלעך��סער

ק�ן איז �בער  ד�ס , � לינדז ון א�נעם � טעלעסק�ּפ, ז�ל קומען � ט�ג מיט זון
נ�ר זעלטן געשַײנט אױף ה�ט די זון .  נוץ בעת דער נסיעה ניט געקומען צומ�ל

ה�בן מיר , ן נ�כט צעבר�כן גע��רןס גל�ז ונעם ק�מּפ�ס איז א�ד�. אונדז
 געדענק איך. געּפועלט ד�ס צו �רריכטן מיט � שטיק ל�סטער ונעם �ּפט�קל

 ה�ט געזונגען די ג�נצע צַײט ער. קערמע־הענטל בַײם  �י קרין זינגט,נ�ך הַײנט
ה�ט 'ס. ה�ט ק�נער ק�ן מ�ל ניט דערקענט ��ס �ר � ליד ער זינגט, קערע�ען

 �  ד�ס בלעקעצן וןגע�ען �זױ א�נט�ניק �י, געעלט � מעל�דיע
 �ען. גע�ען ר�לעךדעסט�עגן איז עס נ ו–בודיסט־מ�נ�ך בַײם ד��נען 

  .241"טר�גן גרינע"��לט קרין � ּפרּו� ט�ן מיט , רוח־הקודשקומט אים דער 'ס

                                                 
241 " The Wearing of the Green" ,ן אירישע ב�ל�דע�.  
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די צענטע נ�כט ה�ט ��רסלי ניט געקענט אױסגלַײכן ד�ס לַײב נ�ך ז�ן צַײט 
ה�בן מיר אים , איז גע�ען אין ג�נצן �רקר�מּפטער . קערמע־הענטלבַײם 

 זיך קעןדער ער �ס�זשירן א�מאים , געד�רט שלעּפן אונטער דער דעקונג
ונעם צון־מערB � שט�רקע בורע  .של�ז�ק און �רַײנקריכן אינעם אױסצִיען

 אױף דר�טזיך גע, )טן מַײ5דעם (איז געקומען צו בל�זן דעם עלטן ט�ג 
��לקנט און �רדער הימל איז גע�ען . דרום־מערB שּפעט נ�ך מיט�ג

ערגער געמ�כט די אומב�ק�עמק�ט ��ס קומט סק��לן ה�בן �־שנט�למ�ליקע 
��ס מיר ה�בן , ה�ב איך געמ�נט,  דער ערגסטע–ון � ריזיקן ק�ער־ים 

ה�ב איך מיט � , ה�לבע נ�כט בין איך גע�ען בַײם קערמע־הענטל. איבערגעלעבט
Bאיך ה�ב זיך. מ�ל דערזען � ּפ�ס קל�רע הימל צ�ישן דרום און דרום־מער 

און אין �ט דער רגע , טערטלַײ�ז דער הימל ה�ט זיך אױסגע, �נגערון די �נדערע
 �ז ��ס איך ה�ב געזען איז ניט ק�ן שּפ�לט אין די קל�ר גע��רןאיז מיר 

 י�ר 26  וןבמשך. ��לקנס נ�ר דעם �ַײסן ק�ם ון �ן אומגעהַײערער כ��ליע
 ה�ב איך ק�ן מ�ל ניט געטר�ן �ז� ,ע זַײנע געמיטעראין �ל, ּפר�קטיק מיטן ים

עּפעס , � קר�טיק איבערקערעניש ונעם ים איז ד�ס גע�ען. ריזיקע כ��ליע
די � ז�נען גע�ען ז�ַײס־קעּפיקע כ��ליעס ��ס , ג�נץ �נדערש ון די גרױסע

�י ג�ט איז ", שריגןה�ב געאיך .  ׂשונאים שױן � סך טעגאומ�רמ�טערלעכע
דעמ�לט איז געקומען � רגע שּפ�נונג !" סע כ�ּפט אונדז! ה�לט זיך �ן, אַײך ליב

�ַײס ה�ט געל�צט דער שױם ון די .  ל�נג ה�ט אונדז געילט �י שעהען��ס
מיר ה�ט געילט �י ד�ס שיל �ערט . ם אונדזרוברעכנדיקע כ��ליעס �

מיר . אינדנבר�ך ברעכנדיקן ן ��י � ק�ריק אין �רױסגע��רן געהױבן אואױ
�בער �י ניט  –ניקט ��סער ּפַײזַײנען גע�ען אין � סידנדיקן ּתוהו־וBוהו ון גע

 סה�ט ע,  מיט ��סערגעילטה�לב , איז איז ד�ס שיל געבליבן לעבן
מיר ה�בן . ט ונעם קל�ּפגעציטער, טער ��גטױ מיט דער �נגען�ר�ּפגעה

, ן טױט�רױסגע��רן ��סער מיטן ּכוח ון מענטשן ּפנים־�ל־ּפנים מיט
 קומט צו  ��סדערן ד�ס ��סער איבער די זַײטן מיט �בי ��ס �ר � ּכלילַײש

ה�בן מיר געילט דעם שילס , און נ�ך � צען מינוט אומזיכערק�ט, דער ה�נט
אױגעהערט  ה�ט,  נ�ך � מ�ל�ּומען ה�ט געשעס. לעבן אונטער אונדז�ידעראױ

מיר . נעם יםוּפריטשמעליעט ונעם �נ�ל , זיך �רומ��רן �י �רשיּכורט
  242.�ז מיר �עלן ק�ן מ�ל ניט �נטרען אױף �ז� כ��ליע, עה�טגה�בן ערנצט 

                                                 
זַײנען ניט ק�ן זעלטענע ז�ך אין דעם ט�ל ונעם גרױסן דרומדיקן , ביז אשר � הונדער וס אין דער ה�ך,  �זעלכע כ��ליעס 242

די . בל�זט דער �ינט �ן אױהער אין ג�נצן �רום דער �עלט, ק�ן שום יבשה איז ניט� אין די גע�גגר�ישע בר�טן. �קע�ן
 און ��קסן און צעברעכן זיך �ען ז� קומען �ן בַײ די בדרך־ּכלל ּפל�ציקערע ��סערן צ�ישן דרום־�מעריקע כ��ליעס ��קסן

  ).the Drake Passageאױף ענגליש ה�סט ד�ס (ּפונקט �ּו אונדזערע העלדן �רן , און דעם �נט�רקטישן ה�לבאינדזל
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ע��רן צוליב דעם גער גאיז ער, מב�ק�עםרִיער או, די מצB אינעם שיל
 דער . ד�ס ג�נצע געצַײג איז נ�ך � מ�ל דורכגע��קט גע��רן.מבול ��סער

און ּפ�רציעס , �הין און צוריק אונטן אין שיל געש�ּומעןאױ�ן ה�ט געה�ט 
 �  ערשט דרַײ.ה�בן זיך �רַײנגעדרונגען אין �לצדינג הושונעם רִיערדיקן 

ה�בן מיר זיך , �ען מיר זַײנען �לע דורכגעקילט גע��רן ביזן טױט, מ"ז�גער 
דער . מ�כן �ר זיך ה�סע געטר�נקען, אױסגעמיטלט �נצינדן דעם אױ�ן

ק�ט און טה�ט ב��יזן ב�ה�רצער נ�ר , סּפעציעל געליטןסט�ליער ה�ט 
איז מיר ניט , ן די �רג�נגענע ��ךנישט ניט געט��ינסענט ה�ט ג�ר. קור�זש

קערּפערלעך איז ער גע�ען א�נער ון . קל�ר גע�ען די סיבה ון זַײן אַײנבר�ך
 אינעםה�ט געדינט , ער איז גע�ען � יונגער. די שט�רקסטע אינעם שיל
מ�טערנישן בעסער �י �לטן ה�ט געז�לט אױסה, 243צי־ישערַײ אינעם צון־ים

  .�לע מ�ל ר�לעךער  איז נ�ר,  איז ניט �זױ שט�רק ער��ס, רטימק�

ה�בן מיר , )טן מַײ6דעם (איז בעסער גע�ען אױף מ�רגן דער �עטער 
�ז מיר , ��רסליס �בסער��ציעס ה�בן ב��יזן. געכ�ּפט � בליק ון דער זון

Bדיקן עק ון זַײנען ניט מער �י � הונדערט מַײלן ונעם צון־מער
נ�ך צ�� טעג מיט גינציקע �ינטן ז�לן מיר קענען זען דעם . דרום־דזש�רדזשע

מחמת מיר זַײנען , ּפה�לטז�ל ניט זַײן ק�ן �'�ז ס, איך ה�ב געה�ט. גן־עדן
ד�ס ה�סע געטר�נק בַײ נ�כט איז גע�ען . ּכמעט אױס ��סערגע�ען 

� צו בַײ ט�ג ז�ל יעדער ה�בן ב�של�סן �ז �בער איך ה�ב , לעבנס־נ�טיק
שױן ל�נג  די ּפַײדעס אַײז ��ס מיר ה�בן �נגעל�דן זַײנען ��עק. ה�לבן ּפַײנט

 אױף דעם ��סער ��ס מיר ה�בן מיר ה�בן זיך געד�רט �רל�זן. צוריק
עסערט גע��רן און דער ד�רשט איז �רגר, ־אינדזלדגעבר�כט ון העל�נ
 ��סער ונעם טונדל ��ס איז � ביסל ד�ס ז�לצלעכעמחמת מיר ניצן איצט 

� ביסל ים־��סער איז . געבר�כן גע��רן אינעם אינדנבר�ך בַײם �נל�דןאַײנ
איך ה�ב ניט געקענט  .ד�רשט ה�ט אונדז גענומען אין רשות. דעמ�לט �רַײן

יע ��סער ט�מער � שלעכטער �ינט ז�ל אונדז דערל�זן � גרעסערע ר�צ
� דוחק אין ��סער . צוגעבן � סך טעג צו דער נסיעה, ��עקטרַײבן ונעם אינדזל

�רמישּפט �ערן ��ס � מענטש ז�ל, ד�ס שטרענגסטע �ּפקומענישאיז �לע מ�ל  
�ז ד�ס , יל־נסיעה�י בַײ דער רִיערדיקער ש, ה�בן מיר געונען,  דערלעבןצו

 די מיסןז�לץ־��סער אין די קל�דער און דער ז�לץ־שּפריץ ��ס ה�ט אונדז געש
איך ה�ב . ּפנימער ה�בן גיך �רגרעסערט דעם ד�רשט ביז צו � ברענענדיקן ��

ניט דערל�זן ק�נעם ער ז�ל טרינקען � ט�ל ון , געד�רט זַײן ג�ר שטרענג
מיר ה�בן אױגעט�ן די . טן���ס מע ה�ט מיך �ט געב, �סערמ�רגנס �
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איך ה�ב איבערגעביטן דעם . געה�ט אױף דער יבשה, נ�טיקע �רבעט טעמּפ
 אױב מע �רט – מיר ז�לן זַײן זיכער טרען אױן אינדזל, מיזרח אױף ג�נג

 קורס דער.  צוריקצו�רן��לט גע�ען אוממיגלעך, �רבַײ דעם צונדיקסטן עק
ה�ט מען �נגעצ�כנט אױף אודזער שטיקל ק�רטע ק�ן � ּפונקט � מַײל דרַײסיק 

די . דעם ט�ג און דעם צ��טן זַײנען �רבַײ �י � ק�שמ�ר. ברעג�ר�ּפ אױן 
דער �ינט איז נ�ך שט�רק . די צונגען געש��לן, מַײלער זַײנען �רטריקנט

נ�ר די , ון די ש�ערע כ��ליעס ה�בן אונדז געצ�ּונגען זעגלען �ּפגעהיט אגע�ען
 צ�רנדיקן אונטערןמחשBות �עגן סּכנה ון די כ��ליעס זַײנען ב�גר�בן גע��רן 

�ען יעדער ב�קומט דעם א�נציקן , די ליכטיקע רגעס זַײנען גע�ען די. ד�רשט
אונדז איז דעמ�לט גע�ען . נ�כט־��כןע ביטער, קול ה�סע מילך בעת די ל�נגע

טן מַײ איז �נגעקומען 8דער אינדעררי דעם . שלעכט נ�ר � סוף ז�ל ב�לד קומען
מיר ה�בן �רומגעזוכט .  ון צון־מערBמיט סק��לן, געדיכט און שטורעמדיק

 ניט מער �י און כ�טש מיר זעען איצט, איבערן ים �רױס נ�ך � סימן ון יבשה
זיך דערר�ט מיט � ה�בן מיר ,  טעג ילע שױןגעה�ט �ר די אױגןמיר ה�בן 

 צען � ז�גער דעם אינדעררי זַײנען ן ערך�. געיל �ז דער ציל איז שױן נ�ענט
מיט � .  יבשה איז נ�ענט� גליקלעכער סימן �ז די, 244מיר �רבַײ � ביסל קעלּפ

 זיצן אױף � גרױסער 245ה�בן מיר דערזען צ�� ים־ב�קל�נעסשעה שּפעטער 
 מַײל וצןה�בן מיר איצט גע�ּוסט ז� מיר זַײנען ניט מער �י � , מ�סע קעלּפ
�ז די ,  זיכער �י � לַײכטטורעם �זױ,די ד�זיקע �גל זַײנען � סימן. ונעם ברעג

מיר ה�בן . ל ניט �ַײט איבערן ים��רן ז� לִיען ק�ן מ�, יבשה איז נ�ענט
דורך � שּפ�לט אין , מ"און ה�לב א�נס נ, �רױסגעקוקט מיט ��קסנדיקן ב�גער

רצע סק�לעס ון �ש�  געכ�ּפט � בליק ון דיה�ט מק�רטי, די ��לקנס
איז 'ס. ּפונקט ערצן טעג נ�כן �ּפ�ר ון העל�נד־אינדזל, דרום־דזש�רדזשע

,  �י מיר זַײנעןש��ך, דורכגעקילט, ג�ר ד�רשטיק. גע�ען � גליקלעכע רגע
די �רבעט איז שִיער ניט . אונדז דורכגעשטר�לטדורך ונדעסט�עגגן ה�ט גליק 

�רטיק.  

                                                 
244  kelp :ז� מין ים־גר�  
245  shags)  דער�cormorants.(  
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   צוקומען צו דרום־דזש�רדזשע11

און ב�לד , זוכן �ּו צו ל�נדן, 246ו נעענטער צום ברעג צ צוגע�רןמיר זַײנען
 אױף די עלדזנר�נדן איבער די 247הַײל־גר�זה�בן מיר געקענט זען ד�ס גרינע 

 בלינדע ��לצן�רױס און אױף דרום ה�בן די . ע שט�נעראינדנבר�ך־צעשל�גענ
 ד�רט זַײנען ד� און. ן ריניט־�נמ�ּפע�עטע�ז ּפ�זע ברעג זַײנען �ר�ן ב��יזן 

איבער ז� ה�בן זיך , די הונגעריקע עלדזן גע�ען נ�ענט צו דער א�בערל�ך
שּפריצן רציחהדיק און �רױןק�רטשע זיך, צעבר�כן די גרױסע כ��ליעס � 

 ה�ט אױסגעזען דיקער ברעגדער שט�נער .דרַײסיק־ערציק וס אין דער לוטן
מיר ה�בן זיך �רצ��לט . ע�לן אין ים �רַײן איז שט�ציק �ר�ּפג�י ער

 ל�נדן דעמ�לט ��לט גע�ען נ�ר ּפרּו�ן, גענ�טיקט אין ��סער און רו
מיט שלעכטע סמינים �עגן דעם , די נ�כט ה�ט זיך נ�ענט צוגעצױגן. �ל�נמ�רד

נען מיר זַײ,  ביז מ�רגן248מיר ה�בן דער�ר געד�רט ��עק�רן. �עטער
 געד�כט �ז מיר  זיך ביז אונדז ה�ט249אױן רעכט־ב�רדיקן ל��יר�ּפגע�רן 

דעמ�לט ה�בן מיר געה�לטן שט�ן אינעם הױכן  .250ט ��עקזַײנען גענוג �ַײ
די שעהען ה�בן זיך ּפ�מעלעך אױסגעצױגן �ז מיר ��רטן  .מערBדיקן אױלױף

דעם לעצטן עט�ּפ ון  ,ה�בן מיר געה�ט, ענגען ז�ל מיטברס��, אױן ק�י�ר
דער ד�רשט איז אונדז גע�ען � מ�טערניש און מיר ה�בן קױם . דער נסיעה

נגען גלַײך אין די רודגע ארַײנאיז ,ה�ט זיך געד�כט'ס ,די קעלט; געקענט עסן
�רש��כטע קערּפערס �רַײן .נט מ ה�ט זיך דער �י"ינף � ז�גער 

                                                 
246  “… stood in towards the shore …”  
247  tussock grass :לעך  .� מין גר�ז ��ס ��קסט אין איז�לירטע הַײ
248  haul off  
249  starboard tack :רנט, ה"ד�  .נ�ענט צו �ינט־�רױף נ�ר מיטן �ינט איבערן רעכטן זַײט 
250  safe offing  
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 צון־מערB און ה�ט זיך גיך צע��קסן ביז א�נעם ון די אױף�רוםגעדר�ט 
 251גרױסע ק�ער־כ��ליעס. ערגסטע הור�ג�נען ��ס מיר ה�בן � מ�ל דערלעבט

ה�ט דער �ינט ּפשוט ב�נומען געשריגן בעת ער רַײסט ��עק די , זַײנען געל�ן
ש�ט � נעּפל גע��רן ון נצער ימ�דער גאיז , אױבנס ון די כ��ליעס

, �רױף אױף דער ��רנדיקער ה�ך, �ר�ּפ אין די ט�לן. געטריבענעם שּפריץ
ן  ה�ט זיך גע�יגט אונדזער קל�,�נגעשטרענגט ביז די נעט ה�בן זיך געענט

ג�נג  מיר ה�בן גע�ּוסט �ז דער �ינט מיטן .ש�ער  �רבעטןנ�ך בר�� נ�ר, שיל
ה�בן מיר ג�רנישט ניט געקענט , ונעם ים ה�בן אונדז געטריבן אױף דער יבשה

איז דער , דער ב�גינען ה�ט אונדז ב��יזן � שטורעם־צעריסענעם ים. ט�ן
דורך � , מ" א�נס � ז�גער נרנ�. אינדעררי �רבַײ �ן שום בליק ון דער יבשה

ה�בן מיר געכ�ּפט � בליק ון די ריזיקע ,  נעּפלעןשּפ�לט אין די לִיענדיקע
דער ל�גע גע�ען ג�ר אַײנגעזען �ז ד� איז ,  ונעם אינדזל252שט�ציקע שט�נער

ה�בן מיר , 253ברעג�ּפ־רמיר זַײנען גע�ען ּפונקט בַײ � �ינט־�. �רצ��לט
 ברום דורכןסק�לעס געקענט מעסטן �י מיר קומ�ן צו נעענטער צו די אומזעִיקע 

איך ה�ב געה�סן . ון די ברעכערס אױף די שט�ציקע שט�נערנע �ענט
ה�נדיק �ז מיר ז�לן קענען , אױשל�גן דעם ט�ּפל־געריטן הױּפט־זעגל

. �ט דער ּפרּו� �רגרעסערט דעם �נשטרענג אױן שיל ה�ט ,��254עקקריכן
 געשטורכעט און ��סער ה�ט �רַײנגעג�סן רקשט� ה�ט זיך דזשעמז ק�רדדער 

איז אונדז קל�ר גע��רן די 'מיר ה�בן �רגעסן דעם ד�רשט �ז ס. אומעטום
ון צַײט צו צַײט , ן ��סערה�בן מיר ּכסדדרדיק �רױסגע��ר, סּכנה

. נטערנעעט�למ�ליקע בליקן ה�בן ב��יזן �ז די יבשה איז ; ן די ��גןכאױסגעגלי
נ�ר ,  ון אונדז ליגט אױף דרום�255נענק��־אינדזל�ז , איך ה�ב גע�ּוסט

 אינעם ןזיכערע רימאונדזער שלעכט ב�צ�כנטע ק�רטע ה�ט ב��יזן או
נגעשטעלט ד�ס ה�ב איך ניט אַײ, 256י�דערל�נדדורכ�ר צ�ישן דעם אינדזל און 

ן מיר געקענט ּפרּו�ן ליגן �ינט־�ר�ּפ  ה�ב �ל ערגסטןכ�טש אױן, געטרױען
, דער נ�כמיט�ג איז �רבַײ בעת מיר �רן �ר�ּפ ּפ�זע ברעג. 257ונעם אינדזל

�רנ�כט ה�ט אונדז געונען נ�ך . מיטן דונער ון די ברעכערס אין די אױערן
מיר געקענט זען און קױם אינעם בין־השמשות ה�בן , �ַײט ון �נעניק��־אינדזל

ה�ט זיך געד�כט �ז מיר קערן ניט 'ס. דעקטן ב�רג הױך איבער אונדז� שנ�־ב�

                                                 
251  cross sea  
252  crags  
253  lee shore :ל, ה"ד  .��ס �ערט געטריבן צו דער יבשה צו, די יבשה ליגט �ינט־�ר�ּפ ונעם שי
254  claw off  
255   :Annenkov Island קל�נער אינדזל לעבן דרום־דזש�רדזשע �.  
�בער ער מ�נט דערמיט , "mainland"בן אינעם ענגלישן שט�ט געשרי. צ�ישן �נענק��־אינדזל און דרום־דזש�רדזשע, ה" ד 256

  .דרום־דזש�רדזשע �ל�ן, דעם יל גרעסערן אינדזל
257 " … lie under the lee of the island." ;אין דעם �ינט־ש�טן הינטער �נעניק��־אינדזל, ה"ד.  
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, אומברחמנותדיקן יםמיט דער טרַײבנדיקער בורע און דעם , איבערלעבן די נ�כט
ון אונדז 'איך מ�ן �ז ס. ��ס ז� טרַײבן אונדז �ינט־�ר�ּפ אױף דער יבשה Bרו

 ,מ" � ז�גער נזעקסּפונקט נ�ך . געיל �ז דער סוף איז נ�ענטה�בן געה�ט � 
�ען ד�ס שיל ה�ט געש�ּומען אין דעם שױמיקן , נישאינעם ינצטער

, 259ערנעם ברעג ון די כ��ליעס ��עקגע��רן ון �ט דעם אַײז258קריקל�ץ
 בעסטע ד�סצB איז די מ,  ערגסטנס דעםּפנים־�ל־ּפנים מיט, לטּפונקט דעמ�

, הצלחה און דורכ�ל, �י נ�ענט ז� זַײנען, מיר איז �לע מ�ל � חידוש. גע��רן
ּפלוצעמדיק ירן ון ��ס זעט אױס �י � גע�יס אומגליק , א�נער דעם �נדערן

זַײנען , דער �ינט ה�ט זיך ּפלוצעם איבערגערוקט. לי־ערכדיקער זיכערק�טביז 
ּכמעט די זעלבע רגע �ז די בורע . 260ל גע�ען רַײ ��עקצוזעגלעןמיר נ�ך � מ�

 דער שטיט ��ס ה�לט דעם מ�סט עסט אינעם ברעטל איז, ה�ט �ּפגעל�זט
 במשך ונעם ג�נצן  לױזה�ט געד�רט זַײן שִיער ניט �זױ'ס. �רױסגע�לן

 –לטן מיר זיכער גע�ען טױטע ��,  רִיער �רױסגע�לןאיז'סאױב . הור�ג�ן
 ה�בן �261נשּפ�ר־שנורןהינטער־די . בר�כן �י � מערע��לט דער מ�סט זיך צ

ניט ז�ער איצט  ז� זַײנען, זיך געה�ט �ּפגעריסן �ען ז� זַײנען גע�ען �רַײזיקט
מנות ה�ט ��ס � ג�טס רח, מיר זַײנען גע�ען ג�ר ד�נקב�ר. צוגעבונדןשט�רק 

  .געה�לטן דעם שטיט אינעם �רט בעת דעם ג�נצן הור�ג�ן

 ביז  ּכמעטאױסגעמ�טערט,  ונעם ברעגגע�רןמיר זַײנען נ�ך � מ�ל ��עק
ד�ס לעצטע איז גע�ען עּפעס � ּפינט ה�ריקע , שױן ל�נג אױס ��סער. �ּפ�טיע
. יקל ג�זע ונעם �ּפט�קלט ש��ס מיר ה�בן ד�ס דורכגעזַײט דורך �, ליסיקס

ה�ב איך , די שטעך ון ד�רשט זַײנען אױף אונדז �נגע�לן מיט �רט�ּפלט ּכוח
די . ��ס די ריזיקעס ז�ל ניט זַײן, �ז מיר מוזן ל�נדן אױף צו מר�גנס, געילט

ה�בן מיר .  ג�ר אױסגעמ�טערט גע�עןמיר זַײנען, נ�כט ה�ט זיך אױסגעצױגן
איז , טן מַײ10קומט �ן דער ב�גינען אין דער רי דעם '�ען ס. געבענקט נ�כן ט�ג

זַײנען מיר , איז געל�ן � הױכער ק�ער־ל�ץ'נ�ר ס, גע�ען ניט ק�ן �ינט
מ ה�ט דער �ינט זיך " � ז�גער �כט�ן ערך .  צוּפ�מעלעך צוגע�רן צום ברעג

.  �עט קומעןנ�ך � בורע �ז, � שלעכטער סימן, Bגעדר�ט אױף צון־מער
 מוז נט��ס איך ה�ב געמ�, דער�ַײל ה�בן מיר דערזען � גרױסע אַײנצ�נדלונג

מיר . ה�ב איך ב�של�סן �ז מיר מוזן ד�רטן ל�נדן, 262ה�ק�ן־המלך־בוכטעזַײן 
 דער ��קסנדיקער געל�ן �ר, ה�בן ריכטע�עט ד�ס שיל צו דער בוכטע צו

                                                 
258  “… yeasty backwash …” 
259  “iron-bound coast”  
260 " … make an offing."  
261  backstays  
262  King Haakon Bay  
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ג�ר גרױסע .  רין אױף ב�דע זַײטןב�לד ה�בן מיר געה�ט ב�זע. בורע
די .  �ּו צו ל�נדן ק�ן �רטה�בן ניט געגעבן, זַײנען �ר�ּפ אין ים �רַײןטשערס גלע

�ן ערך . געדונערט אױן ברעג, צט אױף די ריןריעשּפגכ��ליעס ה�בן �רױ
, �י �רש��רצטע צ�ן, ר ריף געצ�קנטעּפ�סן מיר דערזען � מיט�גצַײט ה�ב

אינע��ניק ה�ט זיך . ��ס זעט אױס צו �רצ�מען דעם אַײנג�נג אין דער בוכטע
� . געצױגן לי־ערך גל�ט ��סער � מַײל �כט־נַײן ביז צוק�ּפנס ון דער בוכטע

ן נ�ר עּפעס �. ן מיר צו אים צוגע�רןה�ב,  ה�ט זיך ב��יזן אינעם ריףשּפ�לט
 מיזרח ון ןגעבל�ז, דער �ינט ה�ט זיך געביטן.  איז אונדז ב�שערט�נדערע מּפלה

נ�ר , מיר ה�בן געקענט זען דעם �עג דורכן ריף. ּפונקט �רױס ון דער בוכטע
 גע�רבעט יר מ ה�בןדעם נ�כמיט�ג. מיר ה�בן ניט געקענט �הינ�רן דירעקט

דער לעצטער ל��יר . ן �ינט ינף מ�ל אינעם שט�רק263זיך ל��ירן, �רױס
און סוף־ּכל־סוף זַײנען מיר גע�ען אינעם בר�טן , �רןה�ט אונדז געל�זט דורך

, � קל�ן בוכטעלע. געקומעןנעענטער דער �רנ�כט איז . בוכטעדער מױל ון 
 ה�ט געמ�כט � שּפ�לט אין ,ל�זשע �ּפגעהיט ון � ריףמיט � �רשט�נערטער ּפ

איך בין . זַײנען מיר �הינגע�רן, די סק�לעס אױף דער דרומדיקער זַײט בוכטע
 לױן דורך דערב��ַײזן �ּו צו קערע�ען �ז מיר , געשט�נען אינעם �דערב�רד

�ז מיר ה�בן ,  �זױ ענג גע�עןדער �רַײנ�ר איז. גע�רן דורכן ריף, קעלּפ
 גלַײך און דער אױלױף ה�ט זיך �נגעקױּפט, ִיען די רודערנןצגעד�רט �רַײנ

,  צ�� �רום זַײנען מיר �רַײן � מינוטאיןנ�ר ; כטעלע �רַײןאיבערן ריף אין בו
 �ן  �רַײנגעל�ן אױףדזשעמז ק�רדאון אין דער ��קסנדיקער ינצטער איז דער 

איך בין געשּפרונגען אױף דער יבשה . צוגערירט צו דער ּפל�זשעזיך , ױףלאױ
 ד�ס שיל ש�ימט ��עק בעתגעה�לטן ד�ס �נ און ה�ט שטריקלמיטן קורצן 

זַײנען ,  איז נ�ך � מ�ל �רַײןדזשעמז ק�רד�ען דער . מיטן צוריקג�ענדיקן לַײץ
 בעת שטריקל�ס דה�בן ז� געה�לטן ,  דער יבשה �רױס אױףמענטשןדרַײ ון די 

�ן אױסגליטש אױף די . שנורעטלעכע שט�נער מיט נ�ך � איך בין �רױף אױף 
נ�סע שט�נער צ��נציק וס אין דער ה�ך ה�ט שִיער ניט געענדיקט מַײן ט�ל 

 � געצ�קנט.  דערגר�כן זיכערק�טמיטןון דער מעׂשה אין דער זעלבער רגע 
.  געה�לטן און ה�ט מיך שט�רק צעקל�ּפט דערצוךשטיקל שט�ן ה�ט מי

און אין � ּפ�ר מינוט �רום זַײנען , שנורן דעם �רבונדונדעסט�עגן ה�ב איך 
מיטן שיל ש�ימען אינעם , מיר �לע גע�ען זיכער אױף דער ּפל�זשע

ריזלענדיקן קל�נג ��ס רט � מיר ה�בן דערהע. עבן ברעגל�נל�צנדיקן ��סער 
ה�בן מיר זיך �רומגעקוקט און געונען � , יק אין די אױערןזאיז �י זיסע מו

 �ר�ּפ אױף די  � רגע זַײנען מירנ�ך. ריטשקע זיס ��סער ּכמעט אונטער די יס
                                                 

263 " … bore up, tacking … :"ון ��נען בל�זט דער �ינטנ�ר , ��ס � זעגלשיף קען ניט ט�ן דירעקט, �רן אין דער ריכטונג 
  .מוז זעגלנען ערשט מיטן �ינט איבער א�ן זַײט ון �רנט און דערנ�ך איבער דער צ��טער זַײט
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ן ס ה�ב��, �נע אַײז־ק�לטע ��סער אין ל�נגע זשלי�קןרן ד�ס עטרינק, קנִיען
  . רגעעאיז גע�ען � גלענצנדיק'ס .אונדז געגעבן נַײ לעבן

 

   ד�ס ל�נדן אױף דרום־דזש�רדזשע12

ונעם שילב�ל�סטז�ּפ�סן און  די אױסל�דןדערנ�ך ה�בן מיר געד�רט   ,
 י ז�ּפ�סן און געצַײגה�בן געטר�גן דמיר .  צו ב���רענען �ר דער נ�כטאיםּכדי 

  דיז�מד אוןון  די זעק ןגע��רס און �רױהױך־��סער־ליניעאיבער דער 
 ּפרּו� געט�ן  �ה�בן מיר רנ�ךדע. ב�ק�נטגוט שט�נער ��ס זַײנען אונדז �זױ 

 ה�בן מיר און מיט דעם ד�זיקן ּפרּו�, שלעּפן ד�ס שיל �רױף אױף דער ּפל�זשע
די �ר�ניקטע ּכוחות ה�בן ניט  . גע��רן��ך מיר �לע זַײנעןש �י �ּוסטדערזיך 

�בער און �ידער ה�בן .  ון ��סערדזשעמז ק�רדצִיען דעם צוגעקלעקט �רױס
 מע מוז ה�בן עסן און רואיך ה�ב דערקענט �ז . זיסטמאו, מיר צוז�מען געשלעּפט

 �רום � שנורמיר ה�בן �רבונדן � . שיל �רױסצִיען ד�ס  מיר קענעןא�דער
ון די דזשעמז ק�רד �ּפצוה�לטן דעם ה�ט געשטעלט � ��ך, ש�ערן שט�ן 

געשיקט קרין �רום אױף דער  ה�ב איך רנ�ך דע.שט�נער בַײ דער ּפל�זשע
 �ּו איך ה�ב געה�ט דערזען �, � דרַײסיק י�רדן ��עק, לינקער ז�ט בוכטעלע

אינעם ינצטעריש ה�ט ער קױם .  מיר זַײנען �רבַײגע�רןקל�נע ה�ל �ען
. �בער ער ה�ט געמ�לדן �ז זיכער �עט זַײן ד�רט � ביסל �ּפד�ך, געקענט זען

 �רומגעטר�גן און געונען ניט מער �י � קל�ן חלל אינעם של�זעקמיר ה�בן די 
ד�רט . שט�רק משוּפעדיק אין ים �רַײן, �גע ון זש�ירמיט � ּפ�דל, שט�ן־��נט

 איך געה�סן ז� ז�לן און נ�כן עסן ה�ב, ה�בן מיר צוגעגר�ט � ה�סן מ�לצַײט
ה�ב איך , מ" � ז�גער נ�כטאיז גע�ען �ן ערך 'ס. זיך ל�גן ��עק של�ן

�ימט נ�ך �לץ ��ס ש, דזשעמז ק�רדגעשט�נען דעם ערשטן ��ך לעבן דעם 
  . ּפל�זשע ון דעראינעם ��רנדיקן ��סער בַײם ק�נט
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 ��עק ון די שט�נער איז גע�ען � לעּפישע דזשעמז ק�רדה�לטן דעם 
ד�ס שיל ��לט זיך סּכנהדיק �נגעשטױסן אױב מע ל�זט אים רַײטן . �רבעט

איך ה�ב . עלע �רַײןאױף די כ��ליעס ��ס ה�בן זיך געטריבן אינעם בוכט
��ס זַײנען אין � שלעכטער מצB צוליב , ּפל�טשיקן שט�ן �ר די יסגעונען � 

און במשך ון די קומעדיקע , און דוחק אין בע�עגונג אינעם שיל, נ�סק�ט, קעלט
.  ��עק ון דער ּפל�זשעדזשעמז ק�רדּפ�ר שעה ה�ב איך גע�רבעט ה�לטן דעם 

.  ה�ב איך זיך געד�רט אַײלן אינעם צ��לע�עטן ��סער �רַײןן ניט �ען�ע
ה�ב איך געל�זט ד�ס שיל ��עקש�ימען ,  די כ��ליע ג�ט צוריקבעת, מ�לטדע

דער שט�רקערער . ּכדי אױסצומַײדן � ּפלוצעמדיקן צי, אױן �לּפין־שטריק
דזשעמז דעם . �מען מיטן ים־�נקער איז געה�ט �רלױרן גע��רן צוזלשטריק

�ּו די הױכע ש��רצע , זען אינעם בוכטעלעדער ה�ט מען קױם געקענט ק�רד
 גע�ען ער אױמערקדאיז , די ינצטער שִיער ניט ולקוםסק�לעס ה�בן געמ�כט 

א�נס � , ה�ב איך ניט געקענט בלַײבן ��ךנ�ך עטלעכע שעה . ג�ר �ן �נשטרענג
 ער בעתגעקענט הערן קרעכצן ם איך ה�ב אי. מ ה�ב איך גערון קרין"ער ז�ג

.  דער ּפל�זשע אױף �ר�ּפענדיק�רטשעּפעט זיך אױף די ש�רע שט�נער ג�
 ד�ס שילאיז , דזשעמז ק�רדבעת ער ה�ט איבערגענומען ק�נטר�ל ונעם 

צום גליק  .�ר ג�ר ב�ז�רגטע רגעסה�ט אונדז געגעבן � ּפ, �ּפגעל�זט גע��רן
 דער .שלוםבה�בן מיר אים זיכער געמ�כט , איז ער צוגעש�ּומען צו דער ה�ל צו

ער צט�נ�ער �דער די צעשטערונג ונעם שיל איצט ��לט גע�ען ז�ער �ן ערנ
מסּתמא ה�בן מיר ניט געקענט �רױסקומען ונעם בוכטעלע �חוץ ��רן , ינין
 כןורכירלעדדי סק�לעס און גלעטשערס �רום ה�בן ניט געגעבן ק�ן . ן יםאױ

איך ה�ב אַײנגע�רדן ��כן צו א�ן שעה במשך . ג�נג צוק�ּפנס ון דער בוכטע
גענומען קרינס �רט צ�ישן די של�נדיקע ,  נ�כט ון דערונעם איבעריקן ט�ל

  .�רן �רט�גגעכ�ּפט � ביסל של�ף , מענטשן

און , )טן מַײ11דעם (דער ים איז עּפעס ב�רוט גע��רן רי אין דער רי 
שטעלן ד�ס שיל אױף דער צובּכוח גע�ען ��עק מיר זַײנעןנ�כן זונאױג�נג 

זַײנען מיר . ערשט �רשט�רקן זיך �ר דער �רבעט מיט נ�ך � מ�לצַײט, יבשה
�רױסגענומען די , 264מיר ה�בן �ּפגעשניטן די דעקונג. �עןנ�ך �לץ ש��ך גע

גרױסער "דערנ�ך ה�בן מיר גע��רט אױף בַײר�נס . �לע ב��עגלעכע ּכלים
 איםה�בן מיר , דזשעמז ק�רד זי ה�בט אױף דעם �ען און 265"נַײנטער כ��ליע

עכ�ַײז ה�בן ביסל.  געדר�ט מיט דער זַײט צום יםאיםגעה�לטן און מיט � סך מי 
איז ,  הַײל־גר�ז �רױגעשלעּפט ביז מיר ה�בן דערגר�כט דעם ר�נד וןאיםמיר 

                                                 
264  … the topsides … 
265  Byron’s “great ninth wave” : שעקלט�ן ה�ט � טעות געה�ט מיט"Byron "– שר�דער  (Philip Bourke Marston א

Tennyson דער� Hawthorne.(  
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דער אױה�ב ונעם . ד�ס שיל ד�קא העכער ון דער הױך־��סער־ליניע
ה�ט געד�רט און בַײם רילינג־ל�ץ , ים־ל�ץ איז גע�ען � ינף וס

 �ט די �רבעט איז �רטיק איז �ען . הַײל־גר�זנד ון ר�דערגר�כן ּכמעט ביזן
צו , זַײנען מיר רַײ זיך �רומצוקוקן, אונדז לַײכטער אױן ה�רצן גע��רן

� דער ט�ג איז גע�ען � העלער און . ד�רף ט�ן איצטמע טר�כטן �עגן ��ס 
  .ל�רערק

��ס , ל אין דער לענג �כט מַײ266דורכג�ס איז � ה�ק�ן־המלך־בוכטע
מיר ה�בן . מיזרח�רדזשע־אינדזל אױף  דרום־דזשון אינעם ברעג דרינגט �רַײן

ב�מערקט �ז די צונדיקע און דרומדיקע זַײטן ונעם דורכג�ס זַײנען געורעמט 
ז�ערע ל�נקען גע�קערט ון ריזיקע , ון שט�ציקע ב�רג־ק�טן�רן �גע

איז קל�ר 'ס.  אינע��ניקאַײז־בױגןר �רױסל�ץ ונעם גרױסן דע, גלעטשערס
�ז די � גלעטשערס און די ּתהומיקע שיּפאועים ון די בערג ה�בן ניט , גע�ען

געד�רט זעגלען מיר ה�בן .  ונעם בוכטעלעגעל�זט ק�ן �עג אין ל�נד �רַײן
ט נעּפל־קרענץ ה�בן �רשטעלט �יכערנדיקע ��לקנס מי. צוק�ּפנס ון דורכג�ס

נ�ר בליקן ון שנ�־שיּפועים ה�בן אונדז ,  מיר �רן �רַײןבעתדעם דורכג�ס 
�נה�בן ג�ן איבער די  �ז ון ד�רטן ה�בן מיר געקענט, געגעבן � ביסל ה�ענונג

מיט  ב�שּפרענקלט,  עטלעכע שטחים ז�ער ר�ציקע ערד מיט הַײל־גר�ז.בערג
, זַײנען געלעגן צ�ישן די גלעטשערס צווסנס ון די בערג, 267קל�נע �זערלעך

עטלעכע גלענצנדיקע שּפיצן . םועילטן מיט סקרי־שיּפ���ס זַײנען ש�ער צעשּפ
און שט�ציקע שט�נער ה�בן �נגעקוקט איבער ז�ערע שנ�ִיקע עלדער ביזן 

  .נעם דורכג�סוינקלענדיקן ��סער 

 268ק�ּפלער בוכטעלע איז געלעגן � ביסל אינע��ניק ונעם דרומדיקן זנדאו
ד� � ��ס זַײנען , �ן ענגער אַײנשניט אין די סק�לעס. ה�ק�ן־המלך־בוכטעון 

די  .�רַײנ�ר אינעם בוכטעלעה�ט געורעמט דעם , הונדערט וס אין דער ה�ך
,  ב�דע זַײטן אינע��ניק אינעם בוכטעלעסק�לעס ה�בן זיך �ַײטער געצױגן אױף

 אין � בערגל ��ס �לט שט�ציק �ר�ּפ ביז דער צונױגעג�סןזיך 
בַײ . איז ניט גע�ען גלַײך, מיט זַײן הַײל־גר�ז, דער �ר�ּפ�ל. עלדזן־ּפל�זשע

נקלט  קל�נע ט�ריקע זומּפן ב�שּפרע מיט,צ�� שטחים איז ער ל�כער גע�ען
. אױסגעל�דיקט דורך צ�� קל�נע ריטשקעס, מיט �ררױרנע ק�לוזשעס

אונדזער ה�ל איז גע�ען � �רטיונג אין דער סק�לע אױף דער לינקער זַײט ון 
איז ד� גע�ען  ון דער סק�לע ��נט רדער שט�נערנע. דער ּפל�זשע

                                                 
, איך ה�ב ד� געה�לטן מיט זַײן טעות. �ן ענגע, �בער � ל�נגע, )sound, strait(ניט ק�ן דורכג�ס , )bay( ט�קע � בוכטע  266

  ".בוכטע"�נשט�ט " דורכג�ס"עניצט ג
267  tarns :גע�ַײנטלעך �ן סום גע�יקסן,קל�נע �זערעס אין די בערג.  
268  headland  
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��ליעס ה�ט געמ�כט  די כדורךאון דער זש�יר �רױגע��רן , אונטערגעשניטן
ביז �ן א�ן־אין־זעקס , ��ס מיר ה�בן ל�כער געמ�כט,  שיּפוע� שט�ציקן

שּפעטער ה�בן .  ון אינע��ניק�רױס דורכן �ּפשקר�בען די שט�נער ,שיּפוע
שִיער ניט �רטריקנטע , רױע ּפ�דל�גע מיט די טױטעמיר ב�שיטן די 
 אונטער די געלעגער ז�ל זַײן עּפעס � ��ך, ־גר�זונעם הַײלאונטערבלעטער 

געורעמט ל�נגע ,  סק�לעאױף דער��סער ה�ט געריזלט �ר�ּפ  .של�זעק
וס אין דער לענגוצן��ס הענגען �ר�ּפ �ר דער ה�ל ביז � , סטרעמּפלעך  .

נ�כדעם �י מיר ה�בן �רשּפר�ט ון א, �ט די סטרעמּפלעך ה�בן געגעבן �ּפד�ך
ה�בן מיר ג�העט ק��רטירן , מיט דער הילף ון די רודערס, די זעגלען אונטער ז�

דער ל�גער איז . זַײנען גע�ען עּפעס ב�ק�עם, אין די ד�זיקע ק�ניונקטורן, ��ס
, צַײג געה�בן מיר געבר�כט �הער ד�ס ג�נצע, ��ניקסטנס גע�ען � טרוקענער

 מיט די של�זעק�גט די ל��עגע, ק�מיןמיר ה�בן אױגעבױט � . מיט בטחון
 צ�עלף וס אין דער טיף און � �כטדי ה�ל איז גע�ען �ן . ק�לדרעס �רום אים

וס אין דער בר�ט בַײם �רַײנג�נג.  

ערט  ה�בן איך מיט קרין �רױגעקלעט מע �רדענט אַײן דעם ל�גערבעת
 ביזן אױבן ונעם ק�ּפל דערגר�כט,  הַײל־שיּפוע הינטער דער ּפל�זשעןאױ

ד�רט ה�בן מיר געונען די נעסטן ון .  דורכג�סאױן��ס קוקט �ר�ּפ 
, די ארוחים זַײנען גע�ען עטע.  מיט �געלעך נעסטן,� מחיה, און, �לב�טר�סן

די .  ב�שערט יונג צו שט�רבןזַײנען ב�של�סן �ז ז� ה�בן מיר ּתיּכף, געזונטע
מיר .  �רן אױ�ןברענ��רג איז גע�ען � דוחק אין  דעמ�לטדאגהסטע עכדרינגל

�ז , און איצט זַײנען מיר גע�ױר גע��רן, ה�בן געה�ט ר�ציעס אױף � צען טעג
דער ז�ּפ�ס נ�ט . ��רגה�סע מ�לצַײטן �דערן ברעננ�ר , מע קען קריגן �גל

ה�בן מיר געד�רט ה�לטן � ט�ל , ��ס אין שיל איז שִיער ניט אױס גע�ען
� ים־העל�נד צי . נסיעה איבער די בערג ��ס קומטצו ניצן אױף דער דערון 

 ק�נעם ניט געזען  ה�בןנ�ר מיר, ים־הונט ��לט געגעבן ברענ��רג �י אױך עסן
ר אין דער ה�ל מיט עאין דער רי ה�בן מיר �נגעצונדן � ַײ.  געגנטאין דער

און כ�טש דער געדיכטער רױך ון די ַײכטע , 269ל־אױבןונעם שיה�לץ 
זַײנען די ��רעמק�ט און ד�ס ה�סע עסן ��ס , שטעקנס ה�ט �נגעצונדן די אױגן

ה�ב איך אים , ער קוכערט�ג איז קרין גע�ען דדעם . קומט ּכד�י גע�ען
ירגעל�גט ער ז�ל טר�גן זַײן �ינטברילן ��ס ער ה�ט �י עס איז מיטגעבר�כט .

. הוש אױּפ�סן אױן, �ז ער ב�גט זיך איבערן ַײער, ז� ה�בן אים ג�ר געה�לן
ו � די יונגע �לב�טר�סן זַײנען גע�ען צ!  איז ד�ס גע�עןהוש ��ס �ר �און 

ה�בן מיר ז� �ּפגעש�צט צו מער �י זעקס , ערצן ונדן אין דער ��ג בַײם קַײלן

                                                 
269 " …the top-sides of the boat."  
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יר �גל זַײנען �רַײן אין ט�ּפ �ר . ונטן געליקט און צוגעגר�ט �רן ט�ּפ
 איז ד�ס ל�ש.  געדיכטער ד�סצו מ�כןמיט � ר�ציע ב��ריל , זעקס מענטשן

  שִיער ניטזַײנען, נ�ך ניט ג�נץ געורעמט,  די ב�נעראון,  ס�קיקגע�ען �ַײס און
�ען מיר . קעןדענד�ס איז גע�ען � מ�לצַײט צו גע. צעג�נגען אין די מַײלער

געטריקנט אונדזער ט�ב�ק אין די אױסה�בן מיר , זַײנען ז�ט ג���רן
, ר ה�בן � ּפרּו� געט�ןמי. גערױכערט צורידענע, ה�לע�עשקעס ונעם ַײער

�ן , ��ס זַײנען דורכגע��קט מיט ז�לץ־��סער, אױסטריקענען די קל�דער
ביז מיר , מיר ה�בן זיך ניט געקענט �רגינען � ַײער �חוץ �רן ק�כן. הצלחה

  .קענען קריגן טר�ן צי טרַײבה�לץ

  

  ...]און ז�ל ד�ס זַײן אַײך אױך ��ניק[
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   איבער די בערג�ריבער
  דער דריטער נס

איך . דער נסיעה ה�ט מען נ�ך �לץ געד�רט ּפרּו�ן די לעצטע סט�דיע ון
ון דער חBרה בּכלל און מקניש און �ינסענט, ה�ב זיך ב�רעכנט Bז דער מצ� 

אונטערן דרוק ון ��לט אונדז ניט געל�זט �ּפזעגלען �ידער �חוץ , ברט
 דעם ה�קןדערצו איז ד�ס שיל ש��כער גע��רן מיטן �ּפ. ער נ�טיק�טגרױליק

 .270 �רום דעם אינדזלרױףעגלען �ינט־�זה�ב איך געסקט צי מיר קענען ,  אױבן
 271 מַײלן ון דער ��ליש־סט�נציע סטר�מנעס150מיר זַײנען נ�ך �לץ גע�ען 

אױב  .ג�ן איבערן אינדזלצו� �ריבערדער אױס�עג איז גע�ען � ּפרּו. אױן ים
 עסן און ברענ��רג  מיר געד�רף ּפרּו�ן קריגן��לטן, ןמיר קענען ניט �ריבערג�

איז �בער די ד�זיקע מיגלעכק�ט גע�ען , גענוג מיר ז�לן איבערלעבן דעם �ינטער
ט  מענטשן גע��ר22זל ה�בן ד�רט אױן העל�נד־אינד. קױם צו ב�טר�כטן

ז�ער קלעם איז ערגער גע�ען .  ��ס ד�קא קומט נ�ר ון אונדז הילףאױף דער
מיר ה�בן געד�רט ��רטן . מוזן מיר ג�ן �ַײטער �י ניט איז, �י בַײ אונדז
מיר ז�לן קענען זעגלען צי רודערן די , ביז די ּכוחות קומען צו זיך, עטלעכע טעג

דער�ַײל ה�בן מיר געקענט צוגר�טן . ער בוכטעלעצטע נַײן מַײלן ביזן ק�ּפ ון ד
לעך שטיקאון אױסטריקענען די קל�דער מיט די קלענסטע , איז מיגלעך' ס�יל

און , מיר ה�בן זיך רי ��עקגעל�גט של�ן די נ�כט. היץ ון די ק�כן־ַײערן
געשריגן  איך ה�ב, די גרױסע כ��ליעה�ט זיך מיר געחלומט 'איך געדענק �י ס

�ען איך ה�ב דערזען מיט ה�לב־אױגע�עקטע , אױגע�עקט די �נדערע, ג��לד
� ביסל �ר . אױגן די הױכע סק�לע אױף דער צ��טער זַײן ונעם בוכטעלע

מיט רעגן , מיזרחלבער נ�כט ה�ט ּפלוצעם �נגעהױבן ��ען � בורע ון צון־ה�
ַײנגעטריבן � סך גלעטשער־אַײז אין בוכטעלע �רַײן ה�ט �ר'ס. און אַײזרעגנדלעך

איז אונדזער קל�נער ה��ן ) טן מַײ12דעם (מ " � ז�גער צ��און שױן 
און , ��ס ל�צט �הין און צוריק אינעם אױלױף, �נגעילט גע��רן מיט אַײז

געקענט , ה�רטן שט�ן אױף גע�עןמיר זַײנען .  דער ּפל�זשערוקט זיך �רױף אױף
 די און,  � שט�רקן רעגןג�נגען ט�גליכט איז געבַײם .�נקוקן �ן דאגה

די אַײזליכטלעך ��ס . טעמּפער�טור איז גע�ען די העכסטע זינט עטלעכע חדשים
ה�בן מיר געד�רט , ג�נגען אין שטר�מעןענגען איבער דער ה�ל זַײנען זיך צעה

 ז�ל ניט געשל�גן �ערן ון די �לנדיקע עמ,  �רױס צי �רַײןענדיקלינק זַײן ג�
ה�ט �ר�ּפגעקר�כט , וטן־צ��נציק ונטן אין דער ��ג, � ר�גמענט .ּפַײדעס

                                                 
270 " …if we could weather the island."  
271  Stromness ,בריק־שטעטל��ּו מע מ�כט א�ל ון , דיער זַײט ונעם אינדזלאין � טיער בוכטע אױף דער צון־מיזרח, ד�ס 

  .��ליש
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דער נ�כט איז � גרױס ל�ך בעת  �ז געונעןמיר ה�בן . מיר עסן רישטיק בעת
� ברענענדיק .  רעניער־של�ז�ק�רן דורכן אונטן ון ��רסליס��רברענט גע

ה�ט ער גערעגט בַײ די שכנים צי , געיל אין די יס ה�ט ��רסלי אױגע�עקט
ה�בן ז� � קוק געט�ן �בער �לץ ה�ט אױסגעזען �י , עּפעס טוט זיך מיט זַײן ז�ק

ה�ט ,  די יסמיר זַײנען �לע גע�ען � ביסל �ּפגערױרן אױף. עס ד�רף צי זַײן
נ�ר אין דער זעלבער רגע ה�ט די ,  ברענען ז��י, ד�ס געמ�כט די יס ��טיקדיק

די אומב�ק�עמע ��רסלי ה�ט געמ�נט �ז .  �רלױרן דעם חוש־המישושהױט
 איז ער געבליבן אינעם ז�ק און, היץ אין די יס איז גע�ען צוליב די �ּפרירס

  ער ה�ט זיך אױגעכ�ּפט אין דער רי�ען.  �נטשל�ן גע��רן נ�ך � מ�לב�לד
 גע�ױר גע��רן �ז ד�ס הַײל־גר�ז ��ס מיר ה�בן ��עקגעל�גט אױף איז ער

ה�ט ט�קע , דער ּפ�דל�גע ון דער ה�ל ה�ט זיך געזש�רעט ��עק ונעם ַײער
צום גליק זַײנען די יס ניט . ער די יס�רברענט � גרױס ל�ך אינעם ז�ק אונט

  .�רן�געש�ט גע

מיט קל�דער און זיך �רנעמען , די חברה ה�ט �רבר�כט � שטילן ט�ג
עטלעכע ון די יונגע �לב�טר�סן .  רוען און,עסן, ק�נטר�לירן די ז�ּפ�סן, געצַײג

�גל ה�בן געה�ט � נעסט  די .דעלן סוף אין אונדזער ט�ּפא�ה�בן געה�ט �ן 
רִיער . אױף � קל�נעם ּפל�ט� איבערן רעכטן עק ון דער ּפל�זשע אונדזערער

טן מַײ 10 �ז די קערמע איז �רלױרן געג�נגען דעם גע�ױר גע��רן מיר זַײנען
סן  ה�ט זיך שט�רק �נגעשטױדזשעמז ק�רדדער . בַײ נ�כט בַײם ל�נדן ד�ס שיל

איז ב�שַײמּפערלעך .  אױף דער יבשהק�ר�ּפקעט מיר ה�בן זיך �עןאױף הינטן 
ולשטענדיק זוכעניש אױף דער . די קערמע דעמ�לט �ּפגעשל�גן גע��רן �

ד�ס איז .  שט�נער ה�ט זי ניט געונען דערגר�כלעכעּפל�זשע און צ�ישן די
די נסיעה צוק�ּפנס ונעם דורכג�ס �עט �ילו �ז , ער �נ�ערצטגע�ען �ן ערנ
  אינעם בוכטעלעה�ט זיך ד�ס אַײן �ר נ�כט.  גוטן �עטערט�רקומען מי

ה�ט אונטערגעשטוּפט 'ס. ױסן אױף דער ּפל�זשעטצונױשאױה�בן און געל�זט 
ונעםבַײם ק�נט ליגט דזשעמז ק�רד �ּו דער �ם ון עלדזן נ�ענט צום �רט� ק  

ער אַײז זַײנען צוגעטריבן גע��רן ּפונקט ביזן טיק שכעעטלע. הַײל־גר�ז
ר�גמענטן ה�בן זיך �רשטעקט .  דער ה�לנט ון�ראױף ק�נ�ענעם ��נט 

ניט , ל�ף־�רטשן ה�ט דעם נידעריקסט��ס , נעענטער �י צ�� וס ון �ינסענט
 מק�רטי ה�בן דערהרגט נ�ך זעקס יונגע אוןקרין . ערמער �י יר וס ונעם ַײ

די . ה�בן מיר געה�ט � סך ריש עסן, �כמיט�גנ�לב�טר�סן דעם 
 �דער º38לוט־טעמּפער�טור די נ�כט איז מסּתמא ניט נידעריקער גע�ען �י 

º40 וליבצמב�ק�עם גע�ען אינעם ענגען של�ף־�רט אוזַײנען מיר ט�קע , . 
. געביטן�י מע ה�ט געה�לט די שכנים ה�ט זיך . נטער ��רעמק�ט��עאומגדער 
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��ס ה�בן מיר גע��לט זַײן , . º20 די טעמּפער�טור איז קעלטער ון �ען
מיט ; ן שכמיטן יעדער ה�ט זיך גע��לט צוטוליען – ער א�נער דעם �נדערןענטנע

 מער ניט גע�ען ק�ן עמק�ט ון יענעמס קערּפער די ��ר� ּפ�ר גר�ד העכער איז
 ד�ס אַײז און די כ��ליעס ה�ט געה�ט � סּכנהדיק קול די .געבענטשטע ז�ך

  .�בער ד�ס ה�ב איך געהערט בלױז אין חלומות, נ�כט

טן 13דעם , די בוכטע איז נ�ך �לץ גע�ען ול מיט אַײז אין דער רי שבת
 איז דעמ�לט � ,ל�ץ ה�ט ד�ס �לץ ��עקגענומען נ�ך מיט�גנ�ר דער ים־, מַײ

��ס זי ה�ט געקענט �רומזעגלען �רום דעם , די קערמע. מ�דנע ז�ך געשען
איז געקומען צו ש�ימען , ל�נדן �בו �ּו אױף צ�� ק�נטינענטן, בר�טן �טל�נטיק

גן ה�בן מיר געקוקט בעת זי  אױב�ז�רגטעמיט . כטעלע �רַײןבוצוריק אין דער 
און נ�ך � מ�ל נעענטער אונטער דער ק�ּפריזיקער , צוריק�ידער , קומט נעענטער

 �לץ נעענטער און נעענטער איז זי געקומען בעת .השּפעה ון �ינט און כ��ליע
און סוף־ּכל־סוף ה�בן מיר ,  דער ה�נטבַײמיט רודערס , מיר ��רטן אױן ברעג

דער ט�ג איז גע�ען העל און ! ט�קע � חידושדיקע ר�טירונג. עקענט כ�ּפןזי ג
.  צוריקגעקומעןאיז דער ּכוח אונדזער, בן געטריקנטדי קל�דער ה� ;קל�ר

 הַײל־שיּפוע ןליסנדיק ��סער ה�ט געמ�כט � מוזיק�לישן קל�נג �ר�ּפ אױ
, גן די ק�לדרעס ב�רג־�רױף אױן בערגלמיר ה�בן געטר�. עלדזןאון צ�ישן די 

דעם .  יס איבערן ים300טריקענען אינעם �ינטל צו ז� אױסגעט�ן� ּפרּו� 
צוק�ּפנס  �ר ן �רדזשעמז ק�רדנ�כמיט�ג ה�בן מיר �נגעהױבן צוגר�טן דעם 

 בר�ט ון �ן �בסער��ציע מיט�גצַײט ה�ט געגעבן �. ה�ק�ן־המלך־בוכטעון 
º54' 10" 47ע זיצינ�ר לױט דער דַײטשער ק�רטע ה�ט די ּפ�,  אױף דרום

מסּתמא איז ��רסליס �בסער��ציע גע�ען די . ד"א º54' 12געז�לט זַײן 
,  ביזן ג�ן של�ן ברענעןדי נ�כט ה�בן מיר געקענט ה�לטן דעם ַײער. גענױערע

 ןַײנען �רױף אױף די שט�נער איבערבעת מיר ז, איך ה�ב דערזעןמחמת 
מע . �רױגע��רן ון די כ��ליעס, 272שיס־קל�ץ� צעבר�כענעם , בוכטעלע

און מיט �ז� , ה�ט געקענט צוקומען צום קל�ץ �ר�ּפקריכן אױף דער סק�לע
ה�בן מיר זיך גרינגער געקענט �רגינען ברענען די , רעזער� ון ברענ��רג

  .דזשעמז ק�רד ונעם יקלעך דעקונגשט

 ��רסלי אוןה�בן זיך איך אין דער רי ) טן מַײ13דעם (דעם ט�ג 
 ּכדי צו כ�ּפן � בליק מיזרח איבער די בערגעלעך אױף צון־ט�ּפטשעט�ריבערגע

קער סט�דיע אױף דער קומעדי�שר זיך דער�יסן עּפעס ניצלעך , ונעם דורכג�ס
 נ�ך צ�� שעה רנ�, איז גע�ען �ן אױסשעּפנדיקע �רבעט'ס. דער נסיעהון �ט 

, מיזרחה�בן מיר געקענט קוקן אױף , איבער � צ�� מיט � ה�לב מַײל

                                                 
272  spar :ון � שיף  .� מ�סטבױם צי �ן �נדערער סלוּפ 
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  �עלן��ס מיר, מיר ה�בן ניט געקענט זען ק�ן סך ונעם ל�נד. בוכטע־�רױף
 אױף דער �נדערער ציעד�רן �ריבערג�ן �נצוקומען בַײ דער ��ליש־סט�נ

מיר זַײנען �רבַײ עטלעכע ריטשקעס און �ררױרענע . זַײט ונעם אינדזל
און אױף � ל�נדּפונקט �ּו מיר ה�בן געד�רט ג�ן אױף דער ּפל�זשע , �זערלעך

 ן �כצן־וס� –נען שטיקער �ר�ק וה�בן מיר גע, בַײם ברעג ונעם דורכג�ס
עטלעכע , )273 � ט�ל ון � שיס אױבן־מ�סטמסּתמא(�ץ ון ס�סנע שיס־קל

ד�כט זיך � קינדס , 274און � קל�נער מ�קעט ון � שיס גוף, שטיקער געהילץ
לן �יסן ��ס �ר � טר�געדיע ה�ט ד�ס עמיר ה�בן גע��לט �. שּפילכל

 עכע�בן אױך געטר�ן עטלמיר ה. נעבעכדיקע קל�נע שּפילכל �הערגעבר�כט
  .��ס ��רסלי דערהרגעט,  און � יונגען ים־העל�נד־ּפנג�ינעןזשענטו

נ�ר , הונגעריק, מיד, מ"דרַײ � ז�גער נ, �ען מיר זַײנען צוריק אין דער ה�ל
ה�ט אױף אונדז גע��רט � ּפר�כטיקער מ�לצַײט ון , רידן מיט זיךצוג�נץ 

 סכום טר�ן און די לעבער ונעם  �מיר ה�בן געטר�גן. עדישעכץ�לב�טר�ס־ג
די אוצרות �י � סוּפריז ה�בן מיר �רױסגע�יזן , קעסזים־העל�נד אין די בלו

 ל�גער ה�ט אונדז שִיער ק�ןד�ס ש�ערע ג�ן אױן �עג צוריק . �ר די מענטשן
 מיר ה�בן �נגעה�לטן �בער, רן ז�לן ד�ס �לץ ��עק��מיר, ניט אַײנגערעדט

ון די שױן אױסגעריבענע קל�דער( Bה�בן מיר געה�ט , )מילא די שלעכטע מצ
ילו , בילדדי ל�נגע בוכטע איז געה�ט גע�ען � ּפר�כטיק . דעם ׂשכר אין ל�גער�

סט נ�ך ��ס ה�ט געגלו, געקוקט אױף גדולה שױן ל�נג גענוג בן אױגן ��ס ה�בַײ
 איזע ��סער בל� גרין־�סד. ה�מישע ז�כן ון ט�ג־טעגלעך לעבן, די ּפשוטע

Bון־מער, די בערג. צעשל�גן גע��רן ביז רציחה ון דער בורע ונעם צ
ה�בן �ר�ּפגעקוקט , 275" די שטערן�ר אַײן  זיךשטעלן שטרענגע שּפיצן ��ס"

ון די  ריזיקע גלעטשערס �ר�ּפגעל�סןזַײנעןאון צ�ישן ז� , דורך די נעּפלען 
מיר ה�בן געצ�לט צ�עלף . גרױסע אַײז־שיּפועים און עלדער אױף הינטן

  ��ס אַײזן�לע ּפ�ר מינוטן דערהערט דעם �ּפקל�נג ון מ�סגלעטשערס און 
  .מקור־שטר�מען ון די 276ה�בן זיך געקעלבט

מיר ז�לן קענען רי �ּפ�רן , לץ צוגעגר�טטן מַײ ה�בן מיר �14דעם 
�ז מיר �עלן קענען קריגן , מיר ה�בן געמ�נט. מיט גוטן �עטערז�ל זַײן , מ�רגן

מיר �לע . ד�ס איבעריקע ל�ש ונעם ים־ה�ל�נד אױן �עג דורכג�ס־�רױף
 דער  וןדער במשח �נרַײבן ון די נ�סע קל�נ�ך דעםזַײנען געקומען צו זיך 

� היּפשע ;  ז�ער שלעכטגעה�טאיז אינע��ניק לענג־אױס די יס . שיל־נסיעה

                                                 
273  topmast 
274  hull 
  . ד�ס זעט אױס �י � ציט�ט �בער �ילו די אינטערנעץ ��סט ניט ון �עמען 275
276  calve :ונעם גלעטשער־ּפניםשטיקער אַײ; ד�ס זעלבע ��רט �י בַײ קי  .�ערן אַײזבערג, ז �לן �ר�ּפ 
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מיר . צַײט נ�ך ל�נדן אינעם בוכטעלע איז אונדז גע�ען ב��עגונג ג�ר ��טיקדיק
געינען ��ס ,  ג�סט � לעצט מ�ל בַײ די �לב�טר�ס־נעסטןצוזַײנען געג�נגען 

, דיקן ּפל�ט� איבער דער ה�ל צ�ישן הַײלעךנעם כ��ליע קל� אױף �זיך
יעדער נעסט איז . און קל�נע �ררױרענע �זערלעך, שנ�־שטחימלעך

, �ערצלעך,  � קוּפע מער �י � וס אין דער ה�ך ון הַײל־גר�זב�שט�נען ון
די . זעלטן צ��ז�ער ,  די �לב�טר�ס־הון ל�גט א�ן א�.און � ביסל ערד

  אױף דער נעסטזַײנען געוטערט גע��רן, ��ס ּפיקן זיך אױס י�נו�ר, ּפױקעלעך
ון די עלטערן ביז ּכמעט זיבן חדושים א�דער ז� זַײנען ��עק אױן ים ,

ביזן עלטער ון יר חדושים זַײנען די ּפױקעלעך ש�נע �ַײסע . אומ�ּפהענגיקע
ט .ן ד�רט �נגעקומען זַײנען ז� שױן ארוחיםמיר זַײנענ�ר �ען , מ�סעס ּפוך� 

��דאי . מ�ל איז א�נער ון די עלטערן־�גל געשט�נען ��ך לעבן דעם נעסט
נ�ר אונדזער הונגער , גע�ען אינעם �נ�ל אױף די �גלאונדז איז ניט ק�ן הנאה 

ה�בן אונדז , � גוטער טעם�זז� ה�בן געה�ט . ן גרענעצןה�ט ניט גע�ּוסט ו
,  מיר ה�בן א�נע געקױלעט ��ס מ�ליעדער�ז , געה�לן קומען צו זיך �זױ יל

  .ה�בן מיר געילט ��ניקער חרטה

מיר ה�בן געמ�כט דעם הוש .  מַײ איז גע�ען � גוטער ט�גערט15 רדע
 געגעבן � לױנדיק אים, לדערנ�ך �נגעל�דן ד�ס שי. ה�לב �כט אין דער רי

� ש�ערער .  �רַײןאינדנבר�ךּפל�זשע אינעם שט�ציקער �ר�ּפ אױף דער שטױס 
,  צון־מערBה�ט צעבל�זן אין ּפל�שן ונעם'רעגן איז געג�נגען די נ�כט און ס

 י ה�ט זיך גענומען �רן אױן ים �דזשעמז ק�רדדער . נדלעךמיט נעּפלדיקע רעג
מיר זַײנען דורכגע�רן . מיט די כ��ליעס נ�ך � מ�ל � בעלן אױף � של�כט

דורכן ענגן מױל ון דער בוכטעלע מיט מיאוסע שט�נער און �כנדיקע קעלּפ 
געזעגלט ר�לעך , מיזרחזיך געדר�ט אױף , נ�ענט אױף ב�דע זַײטן

געינקלט אױף די , לען די זון ברעכט דורך דורך די נעּפבעת, בוכטע־�רױף
מיר זַײנען גע�ען � טשיק��ע חBרה דעם . גע��רענע ��סערן �רום און �רום

�חוץ ��ס און , �ילו ה�בן מיר זיך צעזונגען. נ�ר � ר�לעכע, העלן אינדעררי
רה  � ח��Bלט � צועליקער �נקוקער געזען, ן קרוס��מיר ז�ען אױס �י ר�בינס

יע �דער אין א�נעם ון די ש�נע גזעגלען אין � י�רד אין נ�ר�ע, אױף � ּפיקניק
דער �ינט ה�ט ריש און . דורכג�סן אױן מערBדיקן ברעג ון ניו־זיל�נד

 מיר �רן בעתקל�נע כ��ליעס ה�בן זיך צעבר�כן אױן ברעג , שט�רק געבל�זן
 איז גע�ען גענוג שט�רק צו שטעלן ד�ס שיל אין סּכנה �ךאינדנברדער . �רבַײ

, איז געלעגן די ּפגירה ונעם ים־העל�נד'אױב מיר ה�בן געּפרּו�ט ל�נדן �ּו ס
ניט ריזיקירן מיט ,  צוק�ּפנס ון דער בוכטע�רןה�בן מיר ב�של�סן �ַײטער צו 

ם־העל�נדן אױף די העכערע סּפעציעל �ז מע קער געינען י, ג�רנישט
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ברואים זוכן בטBע רוִיקע ק��רט�לן �ּפגעהיט ון די די גרױסע . ּפל�זשעס
ר עאונדז.  ה�בן מיר געה�ט מיר ז�לן געינען ּפענג�ינעןצודער. כ��ליעס
מיר ה�בן דערהערט די .  �עגן די ים־העל�נדן איז גע�ען ריכטיק�רױסקוק

און ב�לד דערנ�ך ,  מיר קומען �ן בַײם בוכטע־ק�ּפבעת די בוהַײעס ברומען ון
אומגעלומּפערטע געשט�לטן ון די חיות ��ס ז� , דערזען די גר�בעה�בן מיר 

, מיר זַײנען �רום � הױכן. משוּפעדיקער ּפל�זשע בַײם בוכטע־ק�ּפליגן אױף � 
 ה�לב א�נסאון , ונדיקער זַײט אױף דער צ277גלעטשער־�ּפגעריבענעם בל�ף

געירט ד�ס שיל אױף דער יבשה אױף � נידעריקער ּפל�זשע ון מ ה�בן מיר "נ
�רום און . מיט הַײל־גר�ז איבער דער הױך־��סער־ליניע, ז�מד מיט שט�נדלעך

איז אונדזער דאגה �עגן עסן , �רום זַײנען גע�ען הונדערטער ים־העל�נדן
� איז ל�ש מיט טר�ן ��ס �עט אונדז קלעקן אױף י�רן. רש�ּונדען גע��רן

דער ל�נדן־�רט איז �ן ערך �נדערטה�לבן מַײל אױף  .אונדז געלעגן �ר די אױגן
ונעם צון־ Bון דער בוכטעמיזרחמער איז מיזרח� ביסל אױף . דיקן �ינקל 

זיך אױף דער ּפל�זשע נ�ר גיט � גע�ען � גלעטשער־שנוק ��ס ענדיקט 
 � ש�ערער �ען�חוץ בַײם הױכן ��סער �דער , דורכ�ר צום בוכטע־ק�ּפ

ה�בן מיר זיך ��ס , � ק�לט רעגנדל ה�ט �נגעהױבן �לן.  לױטאינדנבר�ך
דזשעמז געשלעּפט דעם רױמיר ה�בן �. �ּפד�ךעּפעס �ן טעלט שגיכער צוגע

,  איבערגעקערט � ביסל �ינט־�ר�ּפאים, איבער דער הױך־��סער־ליניע ק�רד
דער �רט איז צעש�דט גע��רן ון . דיקער זַײט ונעם בל�ףמיזרחה אױף דער "ד

��ס ה�בט זיך אױף � ,  ברעג278דער ב�רג־זַײט דורך � נידעריקן מ�רענישן
מיר געמ�כט ונעם שיל ז�ער � ב�לד ה�בן .  וס איבערן יםצ��נציק־דרַײסיק
�רזיגלען ד�ס �רום און �רים מיט ט�רף , �279ל� ּפעג�טי, ב�ק�עמע ק�בינע

א�ן זַײט ונעם . ��ס מיר ה�בן אױסגעגר�בט מיט מעסערס, ון הַײל־גר�ז
�ען און ,  � נידעריקן אַײנג�נגמ�כן צו , איז געלעגן אױף שט�נערדזשעמז ק�רד

מק�רטי .  איז ד�רט גע��קסןער אױסגעזען �י ערה�ט , מיר ה�בן זיך געענדיקט
� ים־העל�נד ה�ט אונדז . איז גע�ען ג�ר � בעלן אױף דער ד�זיקער �רבעט

 �נגעזעטיקטע און � ןדער ��נט ה�ט געונען �געגעבן ברענ��רג און ל�ש און 
  .ע זיך �ּפרוען אין ּפעג�טי־ל�גערג�ר צורידענע ּפ�רטי

איז געלעגן אױף דער צונדיקער זַײט , ה�ב געז�גטאיך   �י,אונדזער ל�גער
דער �עג צו די ��ליש־סט�נציעס .  ּכמעט צוק�ּפנסה�ק�ן־המלך־בוכטעון 

ונעם ל�גערמיזרחים־עק ונעם גלעטשער־שנוק אױף ה�ט געירט �רום דעם   ,

                                                 
277  bluff :בר�טע סק�לע, � שט�ציקע.  
278  morainic : �moraineר , �"א�ז, שט�נער, זש�יר,  איז די מ�סע ז�מד���ס � גלעטשער טר�גט �דער שטױסט �רױס 

  .זיך און ��ס בלַײבט �רן שנוק
279  Peggoty : � משּפחה אין טש�רלס דיקענסעסDavid Copperfield ;אינעם ר�מ�ן �ױנען ז� ט�קע אין �ז� מין הױז.  
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�רױף אױף � שנ�־שיּפוע ��ס זעט אױס צו ירן ביז � דורכג�נג אין דער 
 און ורעמט מיזרחדרום־/ ��ס ג�ט צון־מערB , 280גרױסער �ל�רדַײס־ק�ט

די ק�ט ה�ט זיך גענ�גט �נטקעגן . דעם הױּפט־רוקנב�ן ון דרום־דזש�רדזשע
�ן אַײז־בױגן ה�ט .  אױף מערBמיזרחדער בוכטע אין � בולטן דורכג�נג ון 

��ס ה�ט זיך ,  דעם טערעןב�ה�לטן, ילט די ט�לןע�נג, רוB אינל�נד'ב�דעקט ס
 �ז. 281און נונ�ט�קס, ּפיצןש, גרױסע שט�נערנע ק�מעןן ט�קע נ�ר ב��יזן אי

ף לינקס מע קוקט �רױף אױן דורכג�נג ון ּפעג�טי־ל�גער ה�ט ד�ס ל�נד אױ
נ�ר , זַײנען ד� צ�� גרינגע �עגן �ריבער ביזן �נטקעגנדיקן ברעג'אױסגעזען �ז ס

מיר ה�בן  ).282�רמ�גן־בוכטע(מיר ה�בן גע�ּוסט �ז ד�רטן איז אומב��ױנט 
איז גע�ען אוממיגלעך ון ל�גער 'נ�ר ס, מיזרחזיך געד�רט ב�גן �ַײטער אױף 

�ר אונדזיך צו דער�יסן �� Bז אױף דער נסיעה איבער די ס �עט זַײן די מצ
איך ה�ב בדעה געה�ט �רױצושטַײגן ביזן דורכג�נג און ון ד�רטן ל�זן  .בערג

 ק�ן מיזרחצו געינען � רוטע אױף , זיך ג�ן �ּוהין ד�ס ל�נד דערל�זט
עס אין די מינערדיקע געינען זיך די ��ליש־סט�נצי�ּו , סטר�מנעס־בוכטע

, � ק�ט בערג מיט ּתהומיקע שיּפועים. 283 סטר�מנעסאון, הוס�יק, ליט, בוכטעס
 געלעגן ּפונקט אױף דרום ון איזאון גרױסע גלעטשערס , �ּפשרעקנדיקע שּפיצן
צ�ישן .  � המשך ון דער הױּפט־ק�ט�יה�ט אױסגעזען , ה�ק�ן־המלך־בוכטע

 דעם דורכג�נג איבער אונדזער ל�גער ה�ט זיך דער צ��טיקער ק�ט און
 �  ביז�כטרדערג,  שנ�־שיּפוען � גרױסאַײז־בױגןאױגעהױבן ביזן אינלענדישן 

ה�ט אױסגעזען ,  ק�ם ��ס ציט זיך ּפ�ּפעריק איבער אונדזער רוטעןשט�נערדיק
 ק�ם איז גע�ען �  ד�זיקערדער.  אונדז דעם �עגט �רשטעלער�י 

איז גע�ען יך ר הױּפט־שטַײןז. ּפט־ק�םהױ�ּפשּפר�ץ ונעם רעכט־�ינקלדיקער 
��ס ון דער �ַײטנס ז�ען אױס , יר שט�נערדיקע שּפיצן מיט �ּפרוקן צ�ּושן ז�

  .�י מיגלעכע דורכג�נגען

זַײנען מיר געבליבן , טן מַײ16דער �עטער איז גע�ען שלעכט דינסטיק דעם 
ה�ט 'די ק��רטיר איז ענג גע�ען נ�ר ס. ּכמעט דעם ג�נצן ט�גאונטערן שיל 

זַײנען מיר שט�רק צורידן מיט דער קל�נער , אונדז ג�נץ ב�שיצט ונעם �עטער
גרױסע מ�לצַײטן ון ים־העל�נד־סט�ק און לעבער ה�בן . רערעק�בינע אונדז

 דעם ט�ג �ז ער ה�ט געגעבןמקניש ה�ט איבער .�רגרעסערט די צורידנק�ט
 ה�ט  �רױסז�גןנ�ר דעם ד�זיק, נערן זיך מיט די שירייםדערזען שטשורעס דער
מע ��לט זיך ניט געריכט אױף שטשורעס אין �ז� מין . מען ניט ק�נטר�לירט

                                                 
280  Allardyce Range  
281  nunatak) :אינוקטיטוט Inuktitut : (ן איס�לירטער ב�רג־שּפיץ ��ס ב��ַײזט זיך איבערן אַײז־בױגן�.  
282  Possession Bay  
283  Leith, Husvik, and Stromness   
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זַײנען , �ז ז� ה�בן זיך גער�טע�עט ון � �ר�ק,  מיגלעךאשראיז 'נ�ר ס, �רט
  .ױסגעקומען אין די ז�ער ש�ערע צושט�נדןא

 אױף צו מ�רגנס ן� שט�רק �ינטל ון מערB־דרום־מערB ה�ט געבל�ז
איך ה�ב . און רעגן, אַײזרעגן, מיט נעּפלדיקע סק��לן, )טן מַײ17דעם , מיט��ך(

ן  � קוק צו ט�ן אױ אױף �ן אױסקוק־נסיעה אױף מערB ּכדי��רסלי מיטגענומען
. �ריבערג�ן בַײם �נה�ב ון דער איבערל�נד־נסיעהאים ל�נד ��ס מיר �עלן 

און נ�ך אשר , מיר זַײנען �רומגעג�נגען דעם ים־עק ונעם גלעטשער מיטן שנוק
זַײנען מיר , דיקער ערד און שנ�־ב�דעקט ברעךט�ּפטשען איבער שט�נער� מַײל 

מיר ה�בן זיך  .ענעסק�מען ון סקרי און מ�ר�ריבער איבער � ּפ�ר גרױסע 
דיקן �ינקל מיזרחאיז ד� ט�קע גוט ג�ן �ר � שליטן ביזן צון־'דער�ּוסט �ז ס
 נ�ר �ַײטער ה�בן מיר ניט געקענט זען צוליב � שנ�־סק��ל, ון דער בוכטע

�עטער ז�ל זיך דער , ה�בן גע��רט � ערטל שעהמיר . ��ס �רשטעלט �לץ
איך . נ�ר מיר ה�בן געד�רט צוריקקערן �ן שום בליק �רױס, אױסלַײטערן

 ןה�ב זיך ב�רידיקט ונדעסט�עגן �ז מיר �עלן קענען דערגר�כן � גוט
��רסלי ה�ט גערעכנט ון דער . אױן אינל�נד־אַײזשנ�־שיּפוע ��ס ז�ל ירן 

איז ,  מ�גנעטישמיזרחג�ענדיק אױף , �גער ביז הוס�יק�ז ונעם ל, ק�רטע
. ך אױף � ליניענ�ר ��דאי קען מען ניט ג�ן גלַײ, 284מַײלןגע�גר�ישע זיבעצן 

די .  �ר דער איבערל�נד־נסיעהדער סט�ליער ה�ט �נגעהױבן מ�כן � שליטן
 קױם ה�בן ז� געטױגט און, מיטלען �ר זַײן �רבעט זַײנען גע�ען ב�גרענעצטע

  .דערצו

געשלעּפט דעם , טן מַײ ה�בן מיר רעמ�נטירט ד�ס געצַײג18דעם , דינסטיק
ד�ס �רמיטל ה�ט זיך .  ונעם שנוק־געלטשערק�נטשליטן ביזן נידעריקן 

 ה�בן ד�ס געד�רט אױה�בן ל�דיק רמי. ב��יזן ש�ער און אומגעלומּפערט
בין איך געקומען צו , חים שט�ן לענג־אױס דעם ברעגנ�קעטע שטאיבער 

 קענען ירן צ�ישן די  איםדרַײ מענטשן ז�לן, �עט זַײן צו ש�ער'�רשט�ן �ז ס
 ה�בן געז�לט��רסלי און קרין . און שּפיצן אינע��ניק, גלעטשערס, שנ�־ל�כן

ן איבערצול�זן די ־ה�לטונג ה�בן מיר ב�של�סצהנ�ך �ן ע. מיט מיר מיטג�ן
,  ט�ג עסןמיטנעמען צו דרַײ, מ�כן די נסיעה לַײכט און גיך, של�זעק

יעדער , ד�ס עסן ��לט מען אַײנּפ�קן אין דרַײ זעק. שליטן־ר�ציעס מיט ביסק�יט
 ��לטן מיר מיטנעמען דעם דערמיט. �ל קענען טר�גן ד�ס א�גענעז

 285דעם סט�ליערס �דז, ד�ס קל�נע ק�כער, �לּפרימוס־ל�מּפ �נגעילט מיט א
צוגעבונדן איז וציק וס אין �י ��ס , און דעם �לּפין־שטריק, )�י �ן אַײז־ה�ק(

                                                 
284  geographical mile :6087יס  ).nautical mile(ּכמעט די זעלבע לענג �י � ים־מַײל ,  
285  adze :געניצט אױסצוגלַײכן , עּפעס �י � העק נ�ר מיט דער ש�רף ּפערּפענדיקול�ר צום טר�ניק, � ה�לצ�רבעט־מכשיר

  .ה�לץ
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אשר �עלן מיר זיך ד�רן �ר�ּפל�זן אױף שט�ציקע שיּפועים �דער . דער לענג
לטער ל�מּפ ה�ט דער �נגעי .�ריבערג�ן איבער צעשּפ�לטענע גלעטשערס

עס צונױגעזידט מיט צישליטן־ר�, געז�לט קלעקן אױף זעקס ה�סע מ�לצַײטן
ולס און א�נסס נא�,  צ�� קעסטלעך ש�עבעלעך זַײנען געבליבן.ביסק�יט � 

ן ן מיר איבערגעל�זט מיט די מענטשד�ס ולע קעסטל ה�ב. שױן � ביסל געניצט
יט �כט־און־ערציק מ, ך מיטגענומען ד�ס צ��טעה�בן מיט זי, אינעם ל�גער

��רן איך ה�ב ,  וס��רגבנוגעען שלעכט �מיר איז גע. ש�עבעלעך
 איצט ה�ב איך  און,��עקגעגעבן מַײנע ש�ערע בערבערי־שטי�ל אױף דער קרִיע

, דער סט�ליער ה�ט געה�לן. אױסגעריבענע ּפ�ר, לַײכטערעגעה�ט נ�ר � 
די . צוליב �ן �נה�לט אױן אַײז, שרױן עטלעכע שרױן אין די ּפ�דעש�עסאַײנ

  .דזשעמז ק�רדשרױן ה�ט ער גענומען ונעם 

נ�ר איך ה�ב ניט געקענט , מיר ה�בן זיך רי ��עקגעל�גט די נ�כט
דער . מ�רגנסדער מוח ה�ט זיך געדר�ט מיט ��ס קומט אױף צו . אַײנשל�ן

רי אין דער �ר �ן �נה�ב ה�ט גוט אױסגעזען'און ס, קל�רגע�ען טער איז �ע 
נ�ך  איז �ינסענט. הינטער אונדז אין ל�גער �עט בלַײבן � ש��כע ּפ�רטיע. רי

בר�כן עמקניש איז שִיער ניט צ. מ�רשירןה�ט ניט געקענט , גע�ען �י רִיער
�ט מק�רטי געמוזט בלַײבן ה,  ט�ן �ר זיךגעקענטניט זיך די צ�� ה�בן . גע��רן
איז אונדז ניט גער�טן ' סט�מערן ש�ער �עט מסּתמא זַײאים  .וזעןז� צוצ

לױט דער ק�רטע איז הוס�יק ניט מער �י . �נצוקומען בַײ דער ��ליש־סט�נציע
,  גע�ּוסט ניטנישטנ�ר מיר ה�בן ּכמעט ג�ר,  גלַײך ג�ן מַײלן גע�גר�ישעזיבעצן

ק�נער ה�ט ק�ן מ�ל ניט �רַײנגעדרונגען �ילו . �י עס טוט זיך אינעם אינל�נד
און די ,  מַײל אינע��ניק ון ברעג אױן ג�נצן דרום־דזש�רדזשעא�ן

. ��לישערס ��ס איך ה�ב געקענט ה�בן ד�ס ל�נד געה�לטן �ר אומגר�כלעך
ה�בן מיר דערזען דרַײ �ילדע ,  ג�ען צו צום שנוק־גלעטשערבעת מיר, דעם ט�ג

די �גל זַײנען ה�ב געה�ט �ז איך . מיזרחק�טשקעס לִיען צום בוכטע־ק�ּפ ון 
, אױף הַײל־גר�ז און ניט שנ�־עלדער מיט גלעטשערס אינע��ניק� סימן 

  .�בער די ה�ענונג איז ניט גע�ען ק�ן גרױסע

, מ דעם רַײטיק אין דער רי"ה�בן זיך אױגעכ�ּפט צ�� � ז�גער מיר 
די ולע לBנה ה�ט . מיט � שעה שּפעטערגע��רן  צוגעגר�ט הוש עראיז ד

ּפר�כטיק �ּפגעשּפיגלט ון די  שטר�לן עאיר, �ר�ּפ געשַײנט ון � קל�רן הימל
 שּפיצןריזיקע די .  דערבַײִיקע גלעטשערס דיוןשּפיצן און צעשּפ�לטענעם אַײז 

טונקעלע ש�טנס ,  הימל דעםון די בערג זַײנען געשט�נען שט�רק �נטקעגן
, מע ה�ט זיך ניט געז�לט �רה�לטן. גע��רן אױן ��סער אינעם דורכג�ס

ונדז מקניש איז מיט א. זַײנען מיר גע�ען אין �עג �רַײן ּפונקט נ�כן מ�לצַײט
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, ה�בן זיך געזעגנטמיר .  ה�ט ניט געקענט �ַײטערער;  י�רדן200מיטגעג�נגען � 
די ערשטע �רבעט איז גע�ען געינען � �עג �רום דעם . איז ער צוריק אין ל�גער

די . צום ים צו��ס שטעקן �רױס  �י ינגער שּפיצן��ס ה�ט , שנוק־גלעטשער
ה�בן מיר געד�רט ,  ּפונקט ביז די עקן ון די ינגערכ��ליעס זַײנען געקומען

ב�לד זַײנען .  ד�ס ��סער ג�ט �ּפ�ען �ן �נדערערלױן ון א�ן �רטיונג ביז 
 ב�מערקט ז�ן, דיקער זַײט ונעם גלעטשערמיזרחמיר �נגעקומען בַײ דער 

�רג�נגענעם מעת־לעתםנעה�ט זיך שױן געביטן אי'ס.  �קטי�ק�ט ד�גרױסע  .
די מ�סעס בל�טע מיט , עטלעכע ג�ר גרױסע שטיקער זַײנען �ר�ּפגע�לן

שט�נער ��ס ד�ס �נקומענדיקע אַײז טרַײבט �ר זיך ה�בן זיך ב��עגט �ר די 
זיך ריזיקער �קער רוקן ד�ס גלעטשער איז גע�ען עּפעס � . אױגן

  .ים צואומ�ּפשטעלע�דיק צום 

דער סוף ון � , ר�קר איז געלעגן �עטשעהינטער דעם גלאױף דער ּפל�זשע 
בר�ט ,  ון טיק־ה�לץ286ב�לקנסמיר ה�בן דערזען . �לענע שיןסך �ר

 ;מ�דישער שיףה�ט געד�רט קומען ון �ן �לט��ס , עאױסגעשניצט
;  ג�נץ �רזש��ערט גע��רן מיטן אַײזן ּכמעטשט�נגען אַײזן־געבונדעטע 

מיר ה�בן געה�ט די .  רים ון יםערגע��נטעכ � סךאון  ענע עסערצעשל�ג
,  מיר זַײנען �רבַײ �ט דעם ים־צ�ינטערבעתנ�ר , א�גענע צרות און דאגות

דיעס �נגעשריבן אױף די ה�בן מיר געטר�כט �עגן די �לע טר�גע
מיר ה�בן זיך ניט . ער ון �ר�לענע שיןעריבענע שטיקכ��ליע־צ

גלַײך , זַײנען מיר �רױגעג�נגען אױף � שנ�־שיּפועאון ב�לד , �ּפגעשטעלט
  .ר לעצטער לענג ון דעם � ל�נגען �עג אױף דעמיזרחאױף 

מיט צ�� טעג רִיער ה�בן . די שנ�־א�בערל�ך איז גע�ען �ן �נטױשונג
איצט זַײנען מיר ; געּפ�קטן שנ��נ, ט געקענט ג�ן גיך אױן ה�רטןמיר געה�

. איז ד�ס ג�ן ּפ�מעלעך גע�ען,  טריטעראַײנגעזונקען ביז די קנעכלעך מיט יעד
יס איבערן 2500נ�ך צ�� שעה ּכסדערדיק �רױקריכן זַײנען מיר געקומען ביז  

 די ק�מען קומען בעתאון , טילדער �עטער איז נ�ך געבליבן ַײן און ש. ים
�רשּפר�ט אונטןה�ט זיך  מערBדיקן ברעג ונעם אינדזל און דערנעענטער  ,

אינע��ניק איז ד�ס ל�נד  קל�ר ב��יזן �ז שַײן העלע לBנה־דיה�ט אונדז 
 שט�ציקע , ניט דורכצוג�ענדיקע סק�לעס, הױכע שּפיצן.אומגעהַײער צעבר�כן

און ש�רף �ר�ּפג�ענדיקע גלעטשערס ה�בן זיך אומעטום שט�רק , יםשנ�־שיּפוע
 שיּפוע ��ס ערד.  אינע��ניקאַײז־בױגןמיט שטחים שנ�־ּפל�ן איבערן , ב��יזן

ה�ט אונדזער �עג , עקר�כן ביז � ק�םג איז �רױםמיר ג�ען �רױף אױף אי
במשך דז גע�ען � גוטער רַײנד ��ס איז אונ, די לBנה. געירט גר�ד ביזן אױבן

                                                 
286  stanchions :�� ון � שיףגרױסע ה�לצערנע קלעצער  .ס שּפ�רן אונטער ק�טן �דער �נדערע ט�לן 
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, ה�ט אונדז אױסגעז�גט, גע��רן � ל�נגן ש�טןא�ן מ�ל ה�ט ,  דער נסיעהון
ה�בן , ��רנטגעבַײ צַײטנס . עבר�כענעצ ��ר אונדז איז די א�בערל�ך �ז 

די . מ�ן �ן �רעקענט �ר�ּפשלינג ל�ך ��ס ה�ט געעמיר אױסגעמיטן � ריזיק
 ט זיך געל�זט הערן דערה�, בוכטע איז איצט גע�ען � דרַײ מַײל ��עק

דער ד�זיקער .  ברום ון � גרױסן גלעטשער צוק�ּפנס ון דער בוכטעערּכסדרדיק
רִיער ב�מערקט בַײם איבערזַײן אין אים ��ס מיר ה�בן , גלעטשער

  .קעלבןא�ן  אין ,� ּפנים, ןה�ט געה�לט, ּפעג�טי־ל�גער

 ל�נד �ר אונדז ון אױבן ןקריגן אױ צו איך ה�ב געה�ט געה�ט � קוק
 ה�ריז�נט�ל גע��רן אונטער די  מערבערל�ך איזא� די בעתנ�ר ,  שיּפועןאױ

, די לBנה איז �רשטעלט גע��רן. יס איז � געדיכטער טומ�ן �ר�ּפגעדר�ט
עס מחמת , ינצטערניש ��ס איז ערגער �י ליכט נע�ּומעשבן � צעה�ט געגע

מיר ה�בן זיך . ניט דערל�זט זען �ּוהין מע ג�טט ב�לױכטן דעם טומ�ן נ�ר ה�
, און ּתהומען, שּפ�לטן,  קעגן לעכערב���רעניש�י � ,  שטריקןצוגעבונדן מיט

מיט ּכמעט דער ג�נצער .  שנ� דורכן ��כן287געשלי�ּפעט,  �רױסביןאון איך 
גלַײך ה�בן מיר געקענט ג�ן , לענג ונעם שטריק ון מיר צוריק ביזן לעצטן

 �ז איך דר� זיך אױף רעכטס צי לינקס –ניקער אױף � דירעקטן קורס ��ער־מ
שרַײט דער לעצטער אױן ,  �רַײןמ�רשירן אין דער הױלער ��נט ון נעּפל

און , "רעכטן ב�רד", "לינקן ב�רד"�י אױף � שיף מיט , איז. שטריק � ריכטונג
  .צ�� שעהה�בן מיר געטר�טן דורכן טומ�ן , "�רױס"

זיך , איז דער טומ�ן שיטערער גע��רן,  עס קומט �ן דער ט�ג�ען, דערנ�ך
�י , ה�בן מיר �ר�ּפגעקוקט אױף,  וס3000און ון � ה�ך ון � , אױגעהױבן

דעם צ��טן ברעג נ�ך �לץ , � גרױער �ררױרנער �זערע, עס ה�ט אױסגעזען
צו עסן � שטיקל , מיר ה�בן זיך ד�רט �ּפגעשטעלט. �רשטעלט אין נעּפל

 איבערג�ן  צי מיר ז�לן �ר�ּפג�ן אוןבעת מיר ה�בן �רומגערעדט, סק�יטבי
ױן ק�ם צי ה�לטן אין ג�ן א,  דער �זערעאיבער דער גלַײכער א�בערל�ך ון

מחמת די �זערע שט�ט , איך ה�ב ב�של�סן �ר�ּפצוג�ן. �ּו מיר זַײנען שױן
נ�ך א�ן שעה לי־ערך גרינג ג�ן דורכן שנ� ה�בן מיר דערזען די . אױן �עג

 ס��,  בר�כןב��יזן, ב�לד ה�בן ז� זיך �רגרעסערט. דינע �נה�בן ון שּפ�לטן
בעת דער ט�ג �ערט העלער איז דער . ב��ַײזט �ז מיר ג�ען אױף � גלעטשער

 נ�ך ניט דעם נ�ר, מע ה�ט געקענט זען די �זערע;  גע��רןשיטערערנעּפל 
ה�בן מיר , דער נעּפל אין ג�נצן ��עק� ביסל שּפעטער איז . דיקן ברעגמיזרח

איז אונדז ּפלוצעם , ע ה�ט זיך געצױגן ביזן ה�ריז�נטגעזען �ז די �זערע אונדזער
. דיקן ברעג ונעם אינדזלמיזרחאַײנגע�לן �ז מיר קוקן אױן �ענעם ים בַײם 

                                                 
287  broke trail :וס דורך שנ�  .דער ��ס ג�ט דער ערשטער ה�ט די ש�ערסטע �רבעט ג�ן צו 
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ז �ילו ניט ־און־�ר�ּפ בַײם ברעג ה�ט ב��יזן �ז דער ים איףד�ס קל�נע �רױ
� ּפנים זַײנען מיר גע�ען . ענ�רט שלעכטע ליכט ה�ט אונדז �ּפג די–�ררױרן 

 ה�ט ניט געקענט זַײן מער ד�רטאון דער אינדזל , �רמ�גן־בוכטעצוק�ּפנס ון 
אונדזער רױע ק�רטע . ה�ק�ן־המלך־בוכטע�י ינף מַײל �ריבער ונעם ק�ּפ ון 

 מ�ל אױן ג�רנישט ��ס צו ט�ן �חוץ צוריקג�ן נ�ך �. איז ניט גע�ען גענױ
און ביז נַײן � , יבן � ז�גער אין דער ריזד�ס איז גע�ען אשר . גלעטשער �רױף

מיר זַײנען נ�ך � מ�ל . ז�גער ה�בן מיר צוריקגעקר�גן דעם �רלױרענעם ג�נג
�ַײל אױף דער , מיזרח אױף דרום־ געג�נגעןאון ון ד�רטן, �נגעקומען אױן ק�ם

��ַײזן זיך נ�ך צ�� בוכטעס �רַײנגערוקט אינעם ברעג �ר ק�רטע ב
דיקן ��סער �ר די מיזרחצו ה�בן ד�ס , איז אונדז גע�ען � הילף'ס. סטר�מנעס

 ּפונקט מע קען ניט ג�ןכ�טש מיר ה�בן געקענט זען �ז , אױגן בעת דער נסיעה
מענטשן ה�בן גע�ױנט . רסצוליב די שט�ציקע סק�לעס און גלעטשע, בַײם ברעג

נַײעס ון דער �ַײטער �עלט . דיקן ברעגמיזרחאין הַײזער מיט עלעקטריע אױן 
דיקער ברעג ה�ט מיזרחדער , עיקראון דער , ה�בן אױף אונדז ד�רט גע��רט

 מענטשן ��ס די צ��־און־צ��נציק צו ר�טע�ען מיטלד�ס �ר אונדז געמ�נט 
  . על�זט אױף העל�נד־אינדזלבערגמיר ה�בן אי

זַײנען מיר , די זון איז �רױף אין הימל מיט די �לע סמינים ון � ש�נעם ט�ג
�רױס איז געלעגן די .  דורכן ��כן שנ�ה�ר��ען��רעמער גע��רן בעת מיר 

די ק�ער־ק�ט ��ס מיר ה�בן ,  ון � ק�ט בערג288צןיאונטערשּפק�מען און 
מיר זַײנען געג�נגען איבער � לינד אױה�בנדיקער . ון דער בוכטעדערזען 
, מיט י�רן צוריק. און נ�ך � שעה זַײנען מיר גע��רן אומב�ק�עם ה�ס, ּפל�ט�

איך ז�ל זיך ק�ן , ה�ב איך געה�ט געש��רן, עקסּפעדיציעאױף � רִיערדיקער 
�רשט�רקט טה מַײנע איז די � החל, ה�ס זון איז צו מ�ל ניט ב�קל�גן �ז די
איך ה�ב זיך אין דעם דערמ�נט �ז די זון שַײנט . ־נסיעהגע��רן בעת דער שיל

דעם ��ס מיר זַײנען ך נ� . שנ�־שיּפוען �ַײסן �רבלענדענעםרציחהדיק אױ
. ן מ�לצַײטה�בן מיר זיך �ּפגעשטעלט �רן ערשט, �רבַײ � שטח מיט שּפ�לטן

, מיטן �דז, � דרַײ וס אין דער טיף,  � ל�ך אינעם שנ�ןמיר ה�בן אױסגעגר�ב
נ�ר , דעמ�לט איז ניט גע�ען ק�ן �ינט. און ��עקגעשטעלט דעם ּפרימוס דערין

 אױגעגעסן ב�לד איז הוש ער� ה�ס. ה�ט געקענט קומען � ּפל�ש מיט � מ�ל'ס
 צ�ישן צ��  ה�בן זיך צוגעט�ּפטשעט �ַײטער צו � ש�רן ק�םאון מיר, גע��רן

מ זַײנען מיר שִיער ניט אױן " עלף � ז�גער .ון די שּפיצן רִיער דערמ�נט
ן טרעּפלעך נַײדה�בן מיר געד�רט �ּפש, ּתהומיק גע��רן שיּפוע עראיז ד. אױבן

, א�ן של�ג, יקער �רבעט גוט געּפ�סטדער �דז ה�ט צו דער ד�ז. �ז מיר ג�ען

                                                 
288  spurs :א, נידערעקערע שּפיצן לעבן � הױכשּפיץ  .דער ב�רג גו
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ב�ז�רגט �בער מיט ה�ענונג ה�ב איך אױסגעגר�בן די לעצטע . א�ן �נה�לט
בעת די �נדערע ה�בן געה�לטן , 289געשט�נען אױן ג�למעסער־רוקן, ּפ�ר טריט

ך אי. דער אױסבליק איז גע�ען �ן �נטױשונג. גע��רט אױף נַײעס, דעם שטריק
 1500ה�ב �ר�ּפגעקוקט אין ג�ר � ּתהום ביז � כ��ס ון צונױגעשטױסן אַײז 

 איז גע�ען � מיזרחדער ב�דן אױף . ניט ק�ן �עג �ר�ּפ �ר אונדז. ס אונטןו
  איבער��ס ג�ט ב�רג־�רױף �ַײט � זיבן־�כט מַײל ביז, גרױס שנ�־הױכל�נד

אױף צון ה�ט עס שט�ציק �ר�ּפגע�לן מיט . וס אין דער ה�ך 4000
 מיט גע��רן בר�כןע איז עס צאון אױף דרום,  אין די בוכטעס �רַײןסטשערלעג

אונדזער �עג ה�ט געירט .  אינע��ניקאַײז־בױגן ונעם 290ריזיקע �רױס�לן
ט �בער ערשט ה�בן מיר געד�ר, צ�ישן די גלעטשערס און די �רױס�לן

זַײנען מיר , ַײדן טרעּפלעך מיטן �דזנאױסש. שט�ען�ר�ּפג�ן ונעם ק�ם �ּו מיר 
��ס �רשטעלט דעם , 291ד�ל�מַײטזַײטנדיק געג�נגען �רום דער ב�סע ון � 

�ַײט ��עק אױף . געלעגןער ּתהום איז �ר אונדז דער זעלב .בליק אױף צון
, �ר�ּפ� שנ�־שיּפוע ��ס �עט אשר געבן � �עג  דערשינען ה�ט מיזרחצון־

��ס ה�ט אונדז ,  שיּפוען ל�נגעןמיר צוריקגעג�נגען ב�רג־�ר�ּפ אױזַײנען 
איצט ה�בן . מיר זַײנען �ר�ּפ אין א�ן שעה.  בַײם �רױג�ןגעדױערט דרַײ שעה

מיר זַײנען קױם . רןנטן מ�רשי��מיר געילט דעם �נשטרענג ונעם ניט־גע
ג�ענדיק �רום . די מוסקלען זַײנען גע�ען ש��ך, געג�נגען צו וס זינט י�נו�ר

זַײנען מיר �נגעקומען בַײ � ריזיקן , דעם וס ונעם ב�רג איבער אונדז
די .  וס אין דער טיף�1000 מַײל מיט � ה�לב אין דער לענג און , 292בערגשרונד

אױסגעשניט אינעם שנ� און אַײז ון די רציחהדיקע �ינטן , ג�רע אומגעהַײערע
זיך ה�ט , איז גע�ען ה�לב־קַײלעכדיק אין �רעם,  בל�זן �רום דעם ב�רגס��

אונטערן , מיר זַײנען דורך אים דורכגעג�נגען.  שיּפועלינדןגעענדיקט אין � 
מיר געה�ט נ�ך � מ�לצַײט און און בַײם צ��טן עק ה�בן , ּתהוםאַײז־טורעמדיקן 

ה�לבער ט�ּפ ּפ�רעדיקע � . מ" נה�לב א�נסד�ס איז גע�ען . � קורצן �ּפרו
 נ�ך � מ�רשירן מיר בעתאון דערנ�ך ,  ה�ט אונדז �נגע��רעמטב��ריל־ר�ציע

דיק �י  גר�ד ניט גע�ען �זױ מורא45 ון מיט �ינקלען אַײז־שיּפועים זַײנעןמ�ל 
רִיער.   

נ�ך דעם צ��טן .  ביזן ק�םנ�ך � מ�ל זַײנען מיר �רױגעג�נגען
דער שנ� איז געלעגן .  זַײנען מיר �נגעקומען אױן אױבן�רױקריכןדיקן מ�טער

ה�בן מיר געד�רט אױסשניטן , אין � שיטערן שיכט אױף בל� אַײז אױן ק�ם
                                                 

289  razor-back :ן ענגער ק�ם�.  
  .��ס איז דער אונטערש�ד צ�ישן �ן �רױס�ל און � גלעטשער, �בער איך בין ניט זיכער, "outfalls " אױף ענגליש איז ד�ס 290
291 " … a dolomite, …" :"ון דעם ) � נונ�ט�ק(ד� מ�נט ער מסּתמא � ב�רג . איז � מין שט�ן �דער מינער�ל" ד�ל�מַײט

  .מינער�ל געורעמט
292  bergshrund :ון � גלעטשער� ש  .צ�ישן גלעטשער און ב�רג, ּפ�רע צוק�ּפנס 
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ה�ב , דער זעלבער ּתהום איז אונטן געלעגן. ציק י�רדןטרעּפלעך די לעצטע ו
די ה�סע זון .  צו געינען � �עג �ר�ּפ, אומזיסט,איך ג�קוקט אױף די ינגער
ה�בן , ��ס איז איצט אין � �רירערישער מצB, ה�ט לױז געמ�כט דעם שנ�

בן מיר געקענט זען �י � קוקנדיק צוריק ה�. מיר געד�רט ג�ן ג�נץ �ּפגעהיט
 אין די ט�לן מיט � זיך געטר�ן, טומ�ן קַײקלט זיך נעענטער הינטער אונדז

�ז , די קריכנדיקע ��לקנס זַײנען גע�ען � קל�רע ��רענונג. מיזרחטומ�ן ון 
  .יר זַײנען אין ג�נצן אַײנגעהילט גע��רןּפקריכן א�דער מ�מיר מוזן �ר

ה�בן מיר ניט געקענט קל�ר זען ,  מיט שּפיצן גע�ען ב�ש�טןיזאדער ק�ם 
דער מצB אין דעם ּפרט ה�ט ניט אױסגעזען . �דער אױף רעכטס �דער אױף לינקס

ה�ב איך געד�רט ב�שליסן �ז דער , בעסער בַײ �נדערע ערטער אין דער גר�ך
ער נ�כמיט�ג איז ניט ד.  מיר זַײנען געקומען ון ��נען�עג ליגט צוריק

איז אונדז 'ס. געקַײקלט דר�ענדיק ון מער�Bרױה�ט דער טומ�ן זיך , געשט�נען
. �ערט טונקל'א�דער ס�ר�ּפג�ן אינעם �נדעטן ט�ל , ד�ס �יכטיקסטע גע�ען

בַײ נ�כט �זױ אין ,  אין דער ה�ך יס4500  בַײמיר זַײנען איצט גע�ען �רױף
מיר ה�בן ניט געה�ט ק�ן . �לט די טעמּפער�טור ז�ער ניקעריקדער ה�ך 

, ה�בן די קל�דער �רטר�גן � סך ש�ערער ב�ניץ, של�זעקק�ן , געצעלט
אין דער .  די לעצטע צען חדושים וןדורכגעקומען דורך � סך שטורעמס במשח

ען הַײל־גר�ז נ�ענט צום ה�בן מיר געקענט ז, �ר�ּפ אינעם ט�ל אונטן, �ַײטנס
גע�ען מיגלעך אשר ��לט , און אױב מיר ה�בן געקענט �ר�ּפג�ן �הין, ברעג

מ�כן �ן אונטערשל�ק מיט טרוקן , שנ�־קוּפע ערױסגר�בן � ל�ך אין � נידעריקא
און נ�ך �ן , צוריק, איז. ��לט גע�ען נישקשה ב�ק�עם אױף � נ�כט, גר�ז
אינעם ��קסנדיקן אױבן אױף �ן �נדערן ק�ם �ג�עג זַײנען מיר �נגעקומען �נל

ה�ב איך זיך געדר�ט , נ�ך � בליק אױף דער צ��טער זַײט. ינצטעערניש
, קומט שױן"זיך �נגערון , ּפנים־�ל־ב�ז�רגט־ּפנים מיט די צ�� הינטער מיר

. געשט�נען לעבן מיר אױן אַײז־ק�םאין ניט מער �י � מינוט זַײנען ז� ." חBרה
�בער זי ה�ט זיך , די א�בערל�ך איז �ר אונדז שט�ציק �ר�ּפגע�לן

מיר ה�בן ניט געקענט קל�ר זען דעם אונטן .  � שנ�־שיּפועאיןצונױגעג�סן 
 איז'איז אונדז אַײנגע�לן �ז ס'און ס,  ליכטערצוליב דעם נעּפל און שלעכט

נ�ר דער טומ�ן ��ס ;  סק�לע שט�ציקער שיּפוע ענדיקט זיך אין �ערמיגלעך ד
מיר . קריכט נעענטער הינטער אונדז ה�ט ניט געגעבן ק�ן צַײט זיך צו ��קלען

; טרעּפלעך אינעם שנ�  אױסשניטנדיק,ּפ�מעלעך �ר�ּפגעג�נגעןּתחילת זַײנען 
ניט �זױ �ערט '� סימן �ז ס, ע��רןדערנ�ך איז די א�בערל�ך ��כער ג

ה�בן מיר �ּפגעבונדן , צוריקקערן איז איצט ניט געקומען אין ב�טר�כט. שט�ציק
�ען מיר ה�בן זיך . דעם שטריק און געגליטשט �י אין די קינדערי�רן
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 ה�בן מיר געונען �ז מיר,  שיּפוענעם�ּפגעשטעלט אױף � שנ�־קוּפע צווסנס ו
מיר ה�בן . 293 וס אין � צ��־דרַײ מינוט900  מער �י �ר�ּפזַײנען �

�זױ ,  ונעם טומ�ן ב��ַײזן זיך אױן ק�םגעזען די גר�ע ינגער, צוריקגעקוקט
�בער מיר ה�בן זיך .  אין דער ל�דיקער �ילדעניש�רַײנדרינגערס�י ּפרּו�ן כ�ּפן 

  .�רױסגעדר�ט

                                                 
��רסלי גיט איבער די מעׂשה � ביסל �נדערש .  ד� איז שעקלט�ן � ביסל ב�ש�דן אין דעם און ון �ן �יציעלן ב�ריכט 293

)Endurance , וןF.A. Worsley ,156. ז:(  

� ּפ�ר מינוטן ה�ט ער . זיך אױף אים ��עגעזעצט, � גרױס טרעּפלשעקלט�ן ה�ט דעמ�לט אױסגעגגר�בן 
  און זיך �נגערון׃, זיך �רטר�כט

גַײן �ַײטער �זױ איז . �בי ��ס ז�ל ניט ליגן אונטן, מיר ד�רן ג�ן �ַײטער. איך ה�ב �ן אידעע"
יסמיר קענען ניט אױסשניטן טרעּפלעך �ר�ּפ טױזנטער. אוממיגלעך ".  

  ה�ט ער געז�גט �ַײטער׃. און קרין מיט מיר ה�בן מיט אים מסּכים גע�ען, ער ה�ט זיך �ּפגעשטעלט

  ."מיר �עלן זיך גליטשן. נ�ר מיר מוזן � ּפרּו� ט�ן, איז טַײ�ל�ניש ריזיק�ליש'ס"

  ? ��ס– טרען מיט זיך צו, אינעם ינצטערניש, �ר�ּפגליטשן אױף ��ס איז שִיער ניט � ּתהום

  .און קרין ה�ט נ�כגעז�גט די �ערטער, אשר ניט ז�ער ר�לעך, ה�ב איך געז�גט אױף � קול" ,גוט, נו"

און � , די שיּפוע איז גע�ען ג�ר ּתהומיק. מיר ה�ט ד�ס אױסגעזען �י ג�ר �ן אוממיגלעכער ּפר�יעקט
�ן מ�ל ניט געקענט זען אינעם ינצטערניש מיט צַײט גענוג אים  מיר ��לטן אים ק–שט�ן אין מיטן �עג 

מיר ה�בן . ד�ך איז ד�ס גע�ען דער א�נציקער �עג.   ��לט געמ�נט �ן אומגליק �ן שום סק–אױסצומַײדן 
 ּפרּו� �חוץ דעם ��לט �ז�; צוריקג�ן ��לט גע�ען אומזיסט; שױן געה�ט אױסגע�רשט די �לע דורכג�נגען

בלַײבן �ַײטער אױן . �רחתמעט דעם טױטאורטל ניט נ�ר �ר אונדז �ל�ן נ�ר �ר דער ג�נצע עקסּפעדיציע
. אומזיסט דער�ר צו טר�כטן �עגן א�גענער ריזיקע. ק�ם ��לט געמ�נט טױט אױף זיכער דורכן אַײנרירן

�ט געט�ן �לץ ��ס די ּכוחות דערלױבט ר�טע�ען די ��ניקסטענס ��לטן מיר געה, אױב מיר שט�רבן
נ�ר מיר , דער ש�נס אונדזערער איז גע�ען ט�קע ג�ר � קל�נער. שעקלט�ן איז גערעכט גע�ען. שיף־חBרה

  .ה�בן אים געד�רט אױנעמען

מיר ז�לן זיצן אױף , �רמעאיז גע�ען �י � ּפל�ט'יעדער ה�ט אױגעשּפולט זַײן ט�ל ונעם שטריק ביז ס
להוט דורכצוקומען , איז מיגלעך'מיר ה�בן זיך געי�גט �יל ס. איר צו מ�כן דעם גליס�ד �ר�ּפ ון ב�רג־שּפיץ

און איך , שעקלט�ן ה�ט זיך ��עקגעזעצט אױן גרױסן טרעּפל ��ס ער ה�ט אױסגעשניט. ד�ס �ּפקומעניש
קרין ה�ט ד�ס זעלבע געט�ן מיט . געג�ּפלט מיט די יס און אים געה�לטן �רום ה�לדזאים אַײנ, הינטער אים

�רשליסן �י א�ן קערּפער, מיר  .דעמ�לט ה�ט שעקלט�ן � שטױס געגעבן. �זױ �ז מיר זַײנען צונױ

דעמ�לט . ה�ר אױגעשט�נעןאױף � רגע זַײנען די . איז גע�ען �זױ �י מיר זַײנען �רַײן אין דער לוטן'ס
. איך ה�ב ט�קע הנאה געה�ט דערון! ה�ט גע�ּוסט �ז איך שמ�כל, ג�ר ּפלוצעמדיק ה�ב איך געילט � גלי

מיר ה�בן �ר�ּפגעש�סן אױף דער זַײט ון � שִיער ניט ּתהומעדיקן ב�רג ּכמעט א�ן . שט�רק אױהַײטערנדיק
ה�ט געילט 'ס. ה�ט געהערט שעקלט�ן מיט קרין שרַײען אױך, ך ה�ב גשריגן מיט אױרעגונגאי. מַײל � מינוט

  !� רוח אין די שט�נער. לעכערלעך זיכער

און דעמעלט ה�בן מיר אױף , דער ש�רער שיּפוע ה�ט זיך � ביסל אױסגעגלַײכט צו דער ל�ך אונטן צו
ה�בן מיר , ביסלעכ�ַײז ה�ט זיך די גיכק�ט �רּפ�מעלעכט. ם דורכגעקומעןגע�יס גע�ּוסט �ז מיר זַײנען בשלו

  .מיר ה�בן זיך אױגעשטעלט און זיך ַײערלעך געגעבן די הענט. געעדניקט אונטן אין � קוּפע שנ�

זיקע איז ד�נקען ג�ט �ז די רי. "ּפ���ליע,ה�ט שעקלט�ן געז�גט" ,מע ז�ל ד�ס ניט ט�ן צו �ט"
  ."דעמ�לט גע�ען ּכד�י



 105 

 

   בערכדיקע ק�רטע ון דער רוטע איבער די בערג13

ש�ט די ע איז �רױגעג�נגען � שנ�־הױכל�נד ��ס צמיזרחאױף 
מיר ה�בן געה�ט . גלעטשערס אױן צונדיקן ברעג ון די מערBדיקע �רױס�לן

ה�בן , ן שּפ�לטןגעזען ון אױבן �ז אונדזער קורס ליגט צ�ישן צ�� ריזיקע מ�ס
נונג און דער צוליב דער � מ�. רױס איז קל�רנט �ז דער �עג �מיר געמ�

. �בי ��ס �ר �ן אידעע ון ל�גערן��קסנדיקער קעלט ה�בן מיר �ּפגעל�זט 
� קל�ן �ינטל ה�ט . מ"עקס � ז�גער נזמיר ה�בן געגעסן נ�ך � מ�לצַײט 

ק�כער  ק�כן ניט קוקנדיק אױן �ּפד�ך ונעם שטעלן דעם געמ�כט צרות בַײם
  ��רסלי זיך ��עקגעל�גטאוןה�בן איך , קרין איז גע�ען דער קוכער. � ל�ךן אי

. מיר ז�לן �ּפשטעלן דעם �ינט מיט די קערּפערס, �ינט־�רױף ונעם ל�מּפ
, ן ל�נגעןב�רג־�רױף אױ  �רַײןה�בן מיר זיך געל�זט אין �עג, אױגעגעסן

און אױף � שעה ה�בן מיר זיך , די נ�כט איז שױן �נגעקומען.  שיּפועןלינד
קוקן אױף די ינגער אױף , געט�ּפטשעט �ַײטער ּכמעט אין שט�ק־ינצטערניש

 � גלי ��ס ה�ט זיך, מ"נ�ענט צו �כט � ז�גער נ, דעמ�לט. סימנים ון שּפ�לטן
 ר ולעערד �ר�יזן �רױסגעינטער די געצ�קנטע שּפיצן הה�בן דערזען מיר 
.  און מ�כט � זילבערנעם דרך אונטער די יס��ס גַײט אױף �ר אונדז, לBנה

געגענגען �רױס זַײנען מיר , דער לBנהון   אינעם נ�כברױז,אױף �ט דעם �עג
ק�נטן ש��רץ אױף ב�דע שּפ�לטן־ון די ש�טנס גע��רן מיט די , �ן סּכנה

זיך �ּפרוען ון , �ַײטער און �רױף דורך ��כן שנ� ה�בן מיר מ�רשירט. זַײטן
צַײט צו צַײט אױף ה�רטע שטחים ��ס ז� ה�בן זיך אונדז ב��יזן דורכן ינקלען 
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 מ�ל גע�ען בַײ ה�לב נ�כט זַײנען מיר נ�ך �.  ליכטער �ַײסן דעראי�ר אונדז 
�ַײל ,  ליכטרנ�ך �לץ זַײנען מיר נ�כגעג�נגען נ�ך דע.  יס אין דער ה�ך4000

ה�ט זיך אונדזער רוטע געב�גט , מיזרחבעת די לBנה דר�ט זיך �רום אױן צון־
ר �אױסגעזען �י � ּפיל�ט די רַײנדלעכע לBנה ה�ט . אין דער זעלבער ריכטונג

אױב מע . � בעסערער ירער ה�ט מען ניט געקענט געינען. ע מידע יסאונדזער
��לט מען גע�לגט די זעלביקע , טוט דעם ד�זיקן מ�רש אין מיטן העלן ט�ג

  .רוטע ��ס מיר די נ�כט

 גרױסן  ק�נט ון �נעענטער צוםה�לב נ�כט ה�ט אונדז געונען 
גע  ל�נ��רן��ס , ט איז�לירטע נונ�ט�קס מידורכטגעשט�כן, שנ�־עלד

 שיּפוע אױף לינדער� .  ש��רצע טַײכן איבערן �ַײסן געשּפר�ט�יש�טנס 
מיר ה�בן . צו־�יליקע יס אין דער � ריכטונגג�ר  ה�ט געצױגן די מיזרחצון־

דעם ך  נ�. שיּפוע איז געלעגן סטר�מנעס־בוכטעםדע�ט געמ�נט �ז צווסנס ון 
  �נגעהױבן וס איז � דינער �ינט אױף אונדז��300ס מיר זַײנען �ר�ּפ � 

ן בל�ב, מיר זַײנען שױן גע�ען אין �עג דעמ�לט איבער צ��נציק שעה. �לןצו�נ
�גט עיה�בן זיך ג נסדרימען ��לק. ט�למ�ליקע מ�לצַײטןדי נ�ר צוליב שט�ן 

 ן קער דער �ינט און שנ��ז� ��רענונג , אױף דרוםאיבער די הױכע שּפיצן 
,  אינעם שנ�גריבל � גר�בןאױסגעמ ה�בן מיר " נ�ך א�נס � ז�גער .קומען

ד�ס ה�סע . ס נ�ך � מ�ל�נגעצונדן דעם ּפרימואון ,  שנ� �רוםלױזן�נגעקױּפט 
לי און קרין ה�בן געזונגען ��רס. �ך � ב�נַײונג ון ּכוחנעסן ה�ט אונדז געגעבן 

� געלעכטער איז גע�ען . ק�כט ר�לעךז�ערע �לטע לידער בעת דער ּפרימוס 
  .�בער ניט אױף די אױסגעטריקנטע און צעשּפ�לטענע ליּפן, אױף די ה�רצן

 

   ּפ�נ�ר�מ� ון דרום־דזש�רדזשע14

זיך געל�זט אין �עג �רַײן אין ניט מער �י � , מיר זַײנען אױגעשט�נען
מיר זַײנען שִיער ניט זיכער . נ�ך �לץ ב�רג־�ר�ּפ צום ברעג צו, ה�לבע שעה
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 נעםלער חץ צווסנס וע� טונק. �ז מיר זַײנען איבער סטר�מנעס־בוכטע, איצט
.  הוס�יקך לעבןגעינט זי��ס , 294שיּפוע ה�ט אױסגעזען �י שעּפסנס־אינדזל

�ַײל מיר , �295ז דער ב�גער ה�ט אױגעמונטערט די �נט�זיע,  מירד�כט זיך'ס
 ן דער איצטה�בן �נגע�יזן אױף �לערלַײ �ריענטירן �נטּפלעקט אי

�עמענס רַײנדלעך ּפנים איז מיט ��לקנס ,  ליכט ון דער לBנהער��לגערנדיק
שּפ�לטן . ּפהױכע ה�ענונגען זַײנען גיך גע�ען �ר�די . ערט גע��רןלַײ�רש

ה�בן מיר און ב�לד , נט �ז מיר זַײנען אױף נ�ך � גלעטשערה�בן אונדז גע��ר
איך ה�ב . צעריסענע מ�סע אַײז, ים־עק ון דער גרױסע�ר�ּפגעקוקט ּכמעט ביזן 

�ז , ה�ב איך אַײנגעזען, שער אין סטר�מנעסטאיז ניט� ק�ן גלע'גע�ּוסט �ז ס
ה�בן צוריק . ג�ר � ש�ערע �נטױשונג. 296ד�ס ד�רף זַײן �רטונע־גלעטשער

ּפונקט �ּו ניט , טשער נ�ך � מ�ללעגעט�ּפטשעט �רױף אױן ג, מיר זיך געדר�ט
מיר זַײנען גע�ען . מיזרחנ�ר אױף � ט�נגענט אױף דרום־, רִיער

  .אױסגעמ�טערט

ימ זַײנען מיר גע�ען צווסנס ון די שט�נערנע "נף � ז�גער 
דורכגעקילט דורכן �ינט , מיר זַײנען מיד גע�ען.  ון דער ק�טאונטערשּפיצן

מיר ה�בן ב�של�סן אונטערצוקריכן �ינט־�ר�ּפ ון . בל�זנדיק �ר�ּפ ון אױבן
מיטן �דז גט די שטעקנס ל��עקגעמיר ה�בן �.  � ביסל �ּפצורוען זיך,� שט�ן

זיך   און, ��ס נעענטער א�נער דעם �נדערןזיך אױף ז� ��עקגעזעצט, אױן שנ�
איז דער �ַײסער , דער �ינט ה�ט געבר�כט � ביסל דר�ף מיט זיך. �רומגענומען

�ז מיר קענען אשר בלַײבן ,  איך ה�ב געמ�נט.שטױב געלעגן אױף די קל�דער
 ניט מער �י א�ן מינוט ז�נען  אין.זיך �ּפרוען �זױ אױף � העלבער שעה, ��רעם

��לט '�ז ס, זיך געכ�ּפטאיך ה�ב . די צ�� ב�ל�טערס טיף �נטשל�ן גע��רן
מחמת ד�ס של�ן אין די צושט�נדן , ז�לן מיר �לע של�ן, גע�ען �ן אומגליק

 מינוט ה�ב איך ז� געטר�סלט ביז נ�ך ינף .ג�ט �ריבער אױף טױט
געה�סן ג�ן , �ז ז� ה�בן געשל�ט � העלבע שעה, ז� געז�גט, אױסגעטשוכעט

�ז מיר ה�בן מ�רשירט מיט , מיר ז�נען �זױ שטַײף גע�ען. איבער � נ�ס
� געצ�קנטע ר� . נע קניען די ערשטע צ��־דרַײ הונדער י�רדןעאױסגעבױג

�ט ד�ס איז . ןעיס �י � צעבר�כענעם צ�ן איז �ר אונדז געשט�נשּפיצן מיט � ר
 אונדזער רוטע און, �רטונע־בוכטע ��ס ירט אױף דרום ון ק�ם ן דערגע�ע
 שיּפוע ה�ט ר� ז�ער שט�ציקע. �ריבער אים ירט ק�ן סטר�מנעס מיזרחאױף 

  .�ינט געבל�זן דורכן ריסה�ט �ן אַײזיקער , געירט �רױף ביזן ק�ם

                                                 
294  Mutton Island  
  "נ��יג�ציע דורך הל��י־געד�נק"ון , �י מע ז�גט,  � משל 295
296  Fortuna Glacier  
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�ר מ מיט ב�ז�רגטע ה�רצן " ריס זעקס � ז�גער דעם�ט דורך מיר זַײנען 
זיך   ז�ל שיּפוער קעגנדיקע דעראױב.  אױסגעמ�טערטע קערּפערס די� צוג�ב צו

 נ�ר ,ג�ר �רצ��עלט גע��רן��לט די מצB , דורכצוג�ן ניט ב��ַײזן �ר
, די קרומע שט�נערנע �רעמס. ערגסטע איז �ר אונדז ד�ס בעסטע גע��רןד�ס 

קומט 'בעת סבַײ הוס�יק־ה��ן ה�בן זיך ּפונקט �ר אונדז ב��יזן , �י כ��ליעס
בַײ אונדז איז .  ה�בן מיר זיך געגעבן די הענטשום �ערטער�ן . �ן דער ב�גינען

�טש אין דער אמתן ה�בן מיר געד�רט כ, די נסיעה שױן �רטיק גע�ען
 שנ�־שיּפוע איז לינדער� .  נ�ך צ�עלף מַײל ש�ער ג�ן איבערג�ן�ריבער

ביז � ט�ל ��ס צעש�ט אונדזער ק�ם , די יסגעג�נגען ב�רג־�ר�ּפ �ר �ר�ּפ
ה�ט , ןג�, און בעת מיר שט�ען ד�רט, הינטער הוס�יקנ�ענט ון די בערגלעך 

מיר זַײנען " !איז קױם צו גל�בן'ס, שעף", זיך ��רסלי ַײערלעך �נגערון
יס 2500ב�לד �ּפגעשטעלט גע��רן ון � בליק אױף ��סער מיט , �ר�ּפ 
 אױף דער ש��רצער ןע מיר ה�בן געקענט זען די קל�נע כ��ליע־רונצל.אונטן

 עןש��רצע חצים ��ס זע,  �הין און צוריקף שטַײּפענג�ינען מ�רשירן, ּפל�זשע
דיקע מיזרח�ט ד�ס איז גע�ען � . ��לגערן זיך ױל אױן ז�מדאױס �י ים־הינט 

 מיר ה�בן  ��סצעש�דט דורכן ק�ם ון דער צ�ַײג, צ�ַײג ון �רטונע־בוכטע
ה�ט , איבער איצט אים שיּפוע ��ס מיר ג�ען ערד .דערזען אונטן אין דער נ�כט

ש�עריק�טן נ�ר . אױסגעזען זיך צו ענדיקן אין � ּתהום איבער �ט דער ּפל�זשע
אױף דער לעצטער סט�דיע ון דער נסיעה ה�בן ניט געקענט �רש��כן אונדזער 

בעת . גערט ר�לעך אױף � ביסל רישטיק�געלזיך ה�בן מיר , גרינג געמיט
בין ,  צינדן �ן דעם ק�כעראױס � ל�ך �רן ל�מּפ אוןר�בן ��רסלי און קרין ג

ּכדי צו , ן טרעּפלעך מיטן �דזנַײדאױסש, ער אונדזבאיך �רױף אױף � ק�ם אי
�ז , מ ה�ט זיך מיר געד�כט"ה�לב זיבן . קריגן �ן אױסבליק אױן ל�נד אונטן

ך נ�ר אי,  ניט געקענט זַײן זיכעראיך ה�ב. איך ה�ב דערהערט � ד�מף־ס�ישטש
 ה�ט מען גערון די מענטשן בַײ צו דער צַײט מער־��ניקער�ז , ה�ב גע�ּוסט

בין איך �ר�ּפגעג�נגען צוריק אין . דער ��ליש־סט�נציע ון די געלעגערס
און מיט שט�רקער אױרעגונג ה�בן מיר , די �נדערעד�ס דערצ�לט ל�גער און 

 ��לישערס�ען מע רוט די , עקוקט אױן קר�נ�מעטער ביז זיבן � ז�גערג
־ס�ישטשמּפונקט דעמ�לט ה�ט זיך געל�זט הערן דער ד�. אױף דער �רבעט ,

. געטר�גן בולט אױן �ינט איבער די צ�ישנ�ַײליקע מַײלן ון שט�ן און שנ�
ד�ס איז גע�ען דער .  מוזיק זיסערעק�ן געהערט  ניטק�ן מ�ל ה�בן מיר

רן אונדזערע זינט מיר עערשטער קל�נג געמ�כט ון �ן �נדער בן־�דם אין די אױ
דער � ַײף ה�ט  .1914זַײנען �ּפגע�רן ון סטר�מנעס־בוכטע דעצעמבער 

� און אין ניט מער �י , שין זַײנען גר�ט, �ז מענטשן �ױנען נ�ענט, אונדז געז�גט
געצ�לטע ּפ�ר שעהען �עלן מיר שױן אין �עג �רַײן ק�ן העל�נד־אינדזל 
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� רגע ��ס מע . ן אונטערן אױג ון �ילדטר�טע�ען די לַײט ��ס ��רטן ד�ר
, הונגער, ט�ּפטשען, שיל־נסיעות, ��טיק און יסורים. קען קױם ב�שרַײבן

, מב� ון �רגעסענע ז�כןצו � לי מידק�ט ה�בן �לע אױסגעזען �י ז� געהערן
  .צט בלַײבט אונדז די שלמותדיקע ב�רידיקונג ון עּפעס אױגעט�ןאון אי

און , ע ידִיעות ב�שטימטק�ן קוק אױן ל�נד ון אױבן ה�ט ניט געגעבן דער
וט ט'דערצ�לט ��רסלי און קרין �י ס ה�ב איך ,�ען איך בין נ�ך � מ�ל �ר�ּפ

דער ב�ש�מּפערלעכער �עג ירט ב�רג־�ר�ּפ אױף � שנ�־שיּפוע אין . זיך ד�
 ערזעט אױס �ז �ט ד'ס", ה�ב איך געז�גט" ,בחורים". דער ריכטונג ון הוס�יק

אױב מיר . �בער אשר איז ניט� ק�ן ּתהום, שנ�־שיּפוע ענדיקט זיך אין � ּתהום
א�דער מיר , ר ג�ן אױף � זַײט ינף מַײל �דער מערמוזן מי, ג�ען ניט �ר�ּפ

, ב�דע ה�בן ּתיּכף געענטערט" ?��ס ז�גט איר. קומען �ן בַײ גלַײכן ג�ן
איז מיר ה�בן זיך נ�ך � מ�ל געל�זט אין �עג �רַײן ."  שיּפועןל�מיר ּפרּו�ן מיט"

בַײם , שױן ל�דיק,  מיר ה�בן איבערגעל�זט דעם ּפרימוס.ב�רג־�ר�ּפ
דער . מיטגעבר�כט מיט אונדז צו א�ן ר�ציע מיט � ביסק�יט, רישטיק־ל�גער

נ�ר מיר , �רל�גט די יס ה�ט געטר�ןביז איצט ��ס מיט ה�בן יסטער שנ� ט
בערן אי יס 2000ה "ד,  וס �ר�ּפ500און נ�ך � , טה�בן זיך �ר�ּפגעט�ּפטשע

 �ר�ּפג�נג� שט�ציקער . ה�בן מיר געמַײנט �ז דער �עג איז קל�ר �רױס, ים
��רסלי און קרין ה�בן . מניעה �ר אונדזנ�ענסטע  אַײז איז גע�ען די בל�ון 

ה�בן מיך , זיך עסט ��עקגעשטעלט אין � ל�ך אױסגעגר�בן מיטן �דז
-50רעּפלעך ביז איך קום �ן בַײם עק ונעם בעת איך שניט אױס ט, �ר�ּפגעל�זט

רױס �ר אונדז גדעמ�לט ה�ב איך ג�מ�כט � ל�ך גענוג . וס �לּפין־שרטיק
מַײן עק ונעם שטריק איז . זַײנען די צ�� �נדערע �ר�ּפ מיט די טרעּפלעך, דרַײ

זיך ,  ל�ךה�ב איך זיך ��עקגעזעצט אינעם, צוגעבונדען גע��רן צום �דז
�ען מיר זַײנען �לע גע�ען אין צ��טן . געשט�רקט ט�מער ז� גליטשן זיך אױס

�ז� און אין ,  טר�ּפלעךנדיק�בראױסג, בין איך נ�ך � מ�ל �ר�ּפ, ל�ך
אױן .  וס�500ר�ּפ � , �כט צ�� שעהר ה�בן מיר �רב�רמ�טערנדיקן און

�ַײל מיר ,  ה�בן מיר זיך געד�רט נעמען ק�ער אױף לינקסה�לבן �עג �ר�ּפ
ה�בן ב�מערקט �ז די שטיקלעך אַײז �רױסגעל�זט מיטן �דז ה�בן � שּפרונג 

�ר�ּפ מיט דער צַײט זַײנען מיר  . שיּפוענעם צווסנס ולוטןגעגעבן אין דער 
ונקט �ּו עטלעכע שט�נער שטעקן בַײ � ּפ, �רבז�ער ד�נק, ונעם שט�ציקן אַײז

איז ט�קע גע�ען � סּכנהדיקער ּתהום 'ה�בן מיר געקענט זען �ז ס, זיך �רױס
 �ר�ּפ אױף רוק� . ּפונקט אונטערן �רט �ּו מיר ה�בן �נגעהױבן מיט די טרעּפלעך

עם �  דצו � סוף ה�ט געמ�כט,  ק�כער �רױסאוןדער �דז ,  שיּפועןגליטשיק� 
  .ן די ה�רט־געניצטע הױזןריבאױסגעאון �גB שט�רק , �ר�ּפג�נג
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 �1500ען מיר ה�בן זיך אױגעהױבן אונטן זַײנען מיר גע�ען ניט מער �י 
��סער איז געל�ן . י־ערך גרינג גע�עןל שיּפוע איז ערד. וס איבערן ים
��ס שטעקן �רױס איבער  צ�ישן די שט�נער "קעשענעס"מ�כן , אונטערן שנ�

זיקע קעשענעס זַײנען �די ש�לן ון שנ� איבער די ד. דער �ַײסער א�בערל�ך
 און ב�לד, ה�בן זיך �ר�ּפגעדר�ּפעט �בער מיר ,סטקעס �ר די יסגע�ען ּפ�
 מינוט שּפעטער זַײנען  � ּפ�רמיט.  �נגעקומען בַײ שטחים הַײל־גר�זזַײנען מיר

די שּפורן ון עטלעכע חיות ה�בן . מיר דערג�נגען ביז דער ז�מדיקער ּפל�זשע
��ס איז אונדז � רעטעניש ביז איך ה�ב געדענקט �ז מע ה�ט � מ�ל , זיך דערזען

געגר�כט ּפ�זע איצט ה�בן ז� , רעניערן געבר�כט ון נ�ר�עגיע צום אינדזל
מיר ה�בן זיך ניט �ּפגעשטעלט . דיקן ברעגמיזרחדער נידעריקער יבשה אױן 

מיר ז�לן �נקומען בַײ די , די מוחות אונדזערע זַײנען עסט גע�ען. �רשןצואױס
 מיגלעך ּפ�סע דער ּפל�זשע ימיר זַײנען �זױ גיך �און , ערטער ון מענטשן

ד� ה�בן מיר געזען . ז אױה�בנדיקן ק�ם ון הַײל־גר��נדער ןגעג�נגען ביז �
�י �ט , �עמענס �רבעט,  ון דער נ�ענטק�ט ון מענטשןםידי ערשטע סימנ

�ן �נומלט־דערהרגעטער ים־הונט איז ד�רט . איז גע�ען � צעשטערונג, מ�ל
ון און ב�לד ה�בן מיר געזען עטלעכע �נדערע קערּפערס מיט סימנים, געלעגן 

�ז מענטשן ון דער ,  ה�ב זיך שּפעטער דער�ּוסטאיך. קױלן־�ּונדן
��ליש־סט�נציע �רן �רום � מ�ל אין �רטונע־בוכטע מיטן שיל דערשיסן 

  .ים־הינט

 שיּפוע אױף דער ןה�לבער ט�ג ה�ט אונדז געונען �ַײט �רױף אױ
און מיט � ה�לבער , מיזרחדרום־ח־מיזריק דג�ענ, �נדערער זַײט ון דער בוכטע

 נ�ך א�ן ק�ם איבערצוג�ן  מיט,זַײנען מיר אױף � גלַײכן ּפל�ט�שעה שּפעטער 
איך בין געג�נגען �רױס איבער דעם ד�זיקן . א�דער מיר ג�ן �ר�ּפ ק�ן הוס�יק

גיך , ּפל�ט� �ען איך ה�ב זיך ּפלוצעם געונען ביז די קניען אין ��סער
געה�סן , איך ה�ב זיך �ר�ּפגע��רן. ען טיער דורך דער שן�־סק�רע�ר�ּפזינק

ּכדי צו �רשּפר�טן דעם ��ג איבער דער , �ן ד�ס זעלבעטדי �נדערע ז�לן 
ב�דעקט , ן אױף � קל�ן �זערלעמיר זַײנען גע�. �רירערישער א�בערל�ך

געג�נגען , זַײנען מיר אױגעשט�נען, ילנ�ך � ּפ�ר מ�מענטן ליגן שט.  שנ�טמי
ביז �ן אױה�ב אין דער א�בערל�ך ה�ט ,  י�רדן200, 297אגג�י , דעליק�ט

  .ב��יזן �ז מיר זַײנען ��עק ון דער �זערע

מ ה�בן מיר �רומגעקלטערט �רום � לעצטן ק�ם און ה�ט "ה�לב צ�� נ
��ס �רט אין דער בוכטע �רַײן , ליש־שיל� ��, געזען � קל�נעם ד�מער

, �ז מיר אַײלן זיך �רױס,  � ּפ�ר רגעס שּפעטערמיט. אונטן  יס2500מיט 
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ּפיצינקע געשט�לטן .  זיך זעןטל�זגע ַײ � �ערףב ה�בן די מ�סטן ון � זעגל־שיף
און , ��רן אין די אױגן��ס ��לגערן זיך צ�ישן די שילעך ה�בן זיך אונדז גע

 און �בריק ון דער שטעלכלעךדעמ�לט ה�בן מיר דערזען די 
, זיך געגעבן די הענט, מיר ה�בן זיך �ּפגעשטעלט. סטר�מנעס־��ליש־סט�נציע

� מין �נ�נדיקער מזל־טוB ��ס איז גע�ען ּפ�סיק יר מ�ל רִיער במשך ון דער 
ם ו צ��טנס ד�ס �נק;�ס ל�נדן אױף העל�נד־אינדזלערשטנס ד. עקסּפעדיציע

 עם ק�ם און געזען דביזן�כט גר דריטנס �ען מיר ה�בן דע;בַײ דרום־דזש�רדזשע
 און ;רשטן ט�ג ון איבערג�ן די בערג זיך אונטן בַײם ענדיקשנ�־שיּפוע צִיע

  298. �ען מיר ה�בן געזען די שט�נער בַײ הוס�יקרנ�ךדע

 שיּפוע ן ב�רג־�ר�ּפ אױ מיר זיך געל�זט אין �עג �רַײןּפ���ליע ה�בן
דער לעצטער עט�ּפ ון ד�ר . ��ס ירט ביז ��רעמק�ט און ב�ק�עמלעכק�ט

אומזיסט . נסיעה ה�ט זיך �רױסגע�יזן �ר �ן אױסערגע�יענטלעכער ש�ערער
  אױף�ר�ּפ, ניקער � זיכערן�� �דער מער־,זיכערן �עגה�בן מיר געזוכט נ�ך � 

דער א�נציקער �עג ה�ט זיך  .דער שט�ציקער �רַײזיקטער ב�רג־זַײט
טר�מט �ר�ּפ ונעם ש ��סער ��ס ון געשניט ק�נ�לאױסגע�יזן צו זַײן � 

נג ון ן ג� זַײנען מיר נ�כגעג�נגען נ�כ�ר�ּפ דורכן אַײזיקן ��סער. דהױכל�נ
, עלי דער ט�זמיר זַײנען גע�ען דורכגע��קט בי. דער ד�זיכר ריטשקע

ב�לד ה�ט זיך געל�זט הערן � . און אױסגעמ�טערט, ק�לט, ציטערנדיק
. מוזיק�ליש אין �נדערע ב�דינגונגען��ס ��לט גע�ען ,  קל�נגערניט־�נגעל�גט

 .און מיר זַײנען בַײם ניט־ריכטיקן עק, �לאיז גע�ען דער ּפליושק ון � ��סער'ס
�ר�ּפגעקוקט ה�בן מיר , �ען מיר זַײנען �נגעקומען בַײם אױבן ונעם �ל

ניט דורכצוג�נדיקע  וס מיט 30-25�רזיכטיק און דערזען �ן �ר�ּפה�נג ון � 
ומען אין ר ניט געקן נ�ך � מ�ל איז ג��רױג�. אַײז־סק�לעס אױף ב�דע זַײטן

דער �עג �ר�ּפ איז געלעגן .  מיר זַײנען �זױ ג�ר אױסגעמ�טערט�ַײל, ב�טר�כט
, מיר ה�בן �רבונדן א�ן עק ונעם שטריק צו � שט�ן. דורכן ��סער�ל �ל�ן

צוליב  ענע געשלי גע�עןמחמת די שט�נער זַײנען, ��ס איז ניט גרינג גע�ען
,  ��רסלי �ר�ּפגעל�זט קריןאוןך  ה�בן אירנ�ךדע. ענדיקן ��סער שטר�מדעם

איז ער אין ג�נצן �רש�ּונדן גע��רן אינעם . ��ס איז גע�ען דער ש�ערסטער
איך בין דער צ��טער . � ס�ּפענדיקער �רױסגעקומען אונטן, �לנדיקן ��סער

דער לַײכסטער און ,  און ��רסלי,זיך �ר�ּפגעגליטש אױן שטריק, געג�נגען
צווסנס ונעם �ל ה�בן מיר  .איז דער לעצטער �ר�ּפ, לינקסטער ון אונדז

דער שטריק איז ניט צו קריגן .  יבשהטרוקענערנ�ך � מ�ל געקענט שט�ן אױף 

                                                 
איצט , אױ "—און ּפונקט דערנ�ך " ד�נקען ג�ט"ן די מעׂשה ון דער ג�נצער עקסּפעדיציע איז גע�ען � ר� ון ז�ג!  ט�קע 298

  "?��ס ד�רן מיר ט�ן
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 און מיר ה�בן �ר�ּפגע��רן דעם �דז ון אױבן און דערצו די ל�גהעט. גע�ען
�חוץ די , ד�ס איז גע�ען �לץ.  ק�כער אַײנגע�יקלט אין א�נעם � העמדדעם

�ּו , ��ס מיר ה�בן מיט זיך �רױסגעבר�כט ונעם �נט�רקטיק, נ�סע קל�דער
אין � געזונטער , מיר זַײנען געה�ט �נגעקומען מיט � י�ר מיט � ה�לב צוריק

ד�ס איז גע�ען �לץ ��ס . ון הױכע ה�ענונגעןא, ד�ס ג�נצע געצַײג, 299שיף
מיר ה�בן .  אין זּכרונס זַײנען מיר רַײך גע�עןנ�ר, שייך ממשתדיקע ז�כן

, געהונגערט, געליטן"מיר ה�בן . דרױסנדיקע ז�כןדעם �ניר ון דורכגעדרונגען 
גרעסער , האונטערגעקר�כן נ�ר זיך �נגעכ�ּפט אין גדול, און מנצח גע�ען

 מיר ה�בן געזען ג�ט אין זַײן 300."דער ג�נצה�טגע��רן אין דער גרױסק�ט ון 
מיר ה�בן דערג�כט ביז . געהערט דעם טעקסט ��ס די נ�טור שרַײבט �ן, גדולה

  .דער נ�קעטער נשמה ון � מענטש

ן ת ז� ה�ט אין דער אמ��ס יעדער א�נער ון,  נ�ך די דרַײ נסים–ט�קע � רירנדיקע רגע [
 געדענקט אױך �ז ז� ה�בן 301!�רטיקערשט זַײנען ז� , געז�לט זַײן �ט�ל �ר �לע

טן 5ונעם :  חדשים18 מער �י אין, �לי�סטרעק�נעם ניט געזען מחוץ דער א�גענער כ
  ]1916סטן מַײ 20 ביז דעם 1914צעמבער דע

זַײנען מיר אין , ר�לעכע, טע ה�רצןנ�ר מיט לַײכ, ערנדיק מיט קעלטציט
�נדערה�לבן מַײלן  איצט ניט מער �י ,ישערַײ צו�עג �רַײן צו דער ��ל

מיר .  גע�ען ון דער נסיעה זַײנען שױן הינטער אונדזש�עריק�טןדי . ער�ַײט
מחמת דער געד�נק �ז אשר זַײנען ד� , זיך אױסצוגלַײכן, ה�בן � ּפרּו� געט�ן

 �ילדע �יסיק געמ�כט ון אונדזער ּפַײנלעךרױען בַײ דער ישערַײ ה�ט אונדז 
, מיר זַײנען גע�ען קױטיקע. ברודיקדי ה�ר , די בערד זַײנען ל�נג גע�ען. אױסזע

לעקטעב�ריבענע און אױסגע, מעט � ג�נץ י�רגעטר�גן די זעלביקע קל�דער ּכ .
���רסלי ה�ט . רשטעלן דרַײ ערגערע כוליג�נעסמע ה�ט זיך ניט געקענט 

זיך � ביסל געונען עטלעכע �גר�קעס ון ערגעץ אין די מלבשים און 
. �י צעריסן ער איז אין �לגעמ�ןכן ��ס איז נ�ר אונטערגעשטר�, טעט�רל�

ה�בן מיר  און ג�נץ נ�ענט צו דער סט�נציע, �גטבן מיר זיך געיב�רג־�ר�ּפ ה�
ד�זיקע איך ה�ב די . צ�עלף�לט � י�ר צען־, קל�נע יִינגלעךנט צ�� ג�נגעגע

ניט ז� ה�בן . יונגען גערעגט �ּו געינט זיך דעם �ר��לטערס הױז
שטענדיקער קוק איז ל א�ן ו– קוק געט�ן א�ןז� ה�בן אױף אונדז . געענטערט

. ��ס גיכער �נטל�ן, ן די יס אױף די ּפל�צעס ז� גענומעה�בן, גע�עןגונוג 
דורכגעג�נגען דורכן , מיר זַײנען דערג�נגען ביזן זױם ון דער סט�נציע

                                                 
299  … a well-found ship  
ון  300 The Call of the Wild ון Jack London.  
301 Bמענטשן איבערגעל�זט אױף 22מיט די , ��ס טוט זיך,  געדענקט נ�ר �ז מע ��סט ג�ר ניט ��ס איז דער מצ 

  .זעט אונטן; אינדזלהעל�נד־
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�רױסקומען בַײם .  ינצטער אינע��ניק גע�ען��ס איז, 302"־הױזןע�רדַײ"
ער ��לט �י , ��ס ה�ט � ציטער געט�ן, צ��טן עק ה�בן מיר ב�געגענט � זקן

נ�ר איז ּתיּכף ,  און ה�ט ניט גע��רט אױף ק�ן ר�געס,זען דעם ׂשטן �ל�ןדער
דערנ�ך זַײנען מיר �נגעקומען בַײ דער . ניט ק�ן רַײנדלעכער גרוס. �נטל�ן

ר "איך ה�ב אים גערעגט צי מ.  בַײ דער �רבעטבלַײבט�ּו דער ממונה , �ערף
  .הױז אינעם ד� איז )לטערדער �ר�� (303ס�רלע

  . געגל�צט אױף אונדז ה�ט�ז ער, ה�ט ער געז�גט" ,י�"

  .ה�ב איך געז�גט" ,מיר ��לטן �עלן אים זען"

  . גערעגט ערה�ט" ?�ער זַײט איר"

" , שיף און זַײנען �ריבערגעקומען איבערן אינדזלדימיר ה�בן �רלױרן "
  .ה�ב איך געענטערט

�י ער ה�ט , ה�ט ער געז�גט" ? זַײט �ריבערגעקומען איבערן אינדזלאיר"
  .ניט געקענט גל�בן די אױערןג�ר 

זַײנען מיר נ�ך אים , ער איז צוגעג�נגען צום �ר��לטערס הױז
ר ס�רלען געז�גט "איך ה�ב זיך שּפעטער דער�ּוסט �ז ער ה�ט מ. נ�כגעג�נגען

��ס ז� ז�גן �ז ז� זַײנען , �דנע מענטשן אין דרױסןרַײ מדזַײנען ד� 'ס"
איך ה�ב ז� געל�זט אין . ביערגעקומען איבערן אינדזל און ז� קענען אַײךרי�

ון זַײן קוק�ינקל� נ�טיק ב���רעניש ג�ר ." דרױסן.  

  "?נו",  דער טיר און געז�גטבַײר ס�רלע איז �רױסגעקומען "מ

  .ה�ב איך געז�גט" ?קענט איר מיך ניט"

דער איר זַײט . "ה�ט ער געענטגערט סקדיק" ,איך דערקען ד�ס קול"
  .305מ�רג�ריטקע ון דער 304אונטער־�יציר

  .ה�ב איך געז�גט" ,איך ה�ס שעקלט�ן"

קומט . קומט �רַײן", ּתיּכף ה�ט ער �רױסגעשטעקט די ה�נט און געז�גט
  ."�רַײן

  .ה�ב איך גערעגט"  306? ה�ט זיך געענדיקט די מלחמה�ען, ז�גט מיר"

                                                 
302 " digestion-house :"בריק�  ).�זױ מ�ן איך(�ּו טר�ן איז געביטן גע��רן אין א�ל , � ט�ל ון דער 
303  Mr.[Thoralf]  Sørlle ,נ�ר�עגער �.  
304  mate  
305  The Daisy 
  . �ּפגע�רן ון ענגל�נד די ערשטע �עלט־מלחמה ה�ט זיך �נגעהױבן ּפונקט �ען די עקסּפעדיציע איז ערשט 306
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מילי�נען זַײנען . "ה�ט ער געענטערט" ,די מלחמה ג�ט �ַײטער"
 ."די �עלט איז משוגע. א�ר�ּפע איז משוגע. דערהרגעט גע��רן

גע��רט ער ה�ט קױם . חים איז גע�ען �ן � שיעורסת־אורר ס�רלעס הכנ"מ
ט�ן די רירנדיקע שטי�ל א�דער ער ה�ט אונדז געירט אין גע אױסביז מיר ה�בן

מיר זַײנען אין . ב�ק�עם צימער,  � ��רעם��עקגעזעצט איןאונדז , הױז �רַײן
 א�דער, ק�ן ּפ�סנדיקער מצB ניט גע�ען זיך ��עקצוזעצן אין �בי �עמענס הױז

די גוטה�רציק�ט נ�ר , ל�דער קזױבערע �נגעט�ן מיר ה�בן זיך �ּפגע��שט און
  איןונעם סט�נציע־�ר��לטער איז שט�רקער גע�ען ון דער ּפריקרעק�ט

 ער ה�ט אונדז געגעבן ק��ע און 307. אינעם זעלביקן צימער מיט אונדזבלַײבן
און דערנ�ך אונדז אױבן געירט , לעקעכער �ל� דער נ�ר�עגישער שט�גער

שמ�טעס און זיך לוקסוסדיק �ּו מיר ה�בן ��עקגע��רן די , אינעם ��שצימער
  .אױסגעשַײערט

***  

ר ס�רלע �רױסגעשיקט � ��ליש־שיף �הערצוברענגען די דרַײ מענטשן "דער�ַײל ה�ט מ[
 ��רסלי איז מיט דער שיף .ן נ�ך אױף דער צ��טער זַײט ונעם אינדזל��ס ��רט

 מענטשן 22דער�ַײל ה�ט �נגעהױבן מ�כן ּפלענער צו ר�טע�ען די שעקלט�ן (ן �רמיטגע
�ן , ּתחילת ניט דערקענט ��רסליןדי דרַײ מענטשן ה�בן ; )־אינדדל אױף העל�נד �לץנ�ך

, �ּפגערוט,  ב�לד זַײנען די �לע זעקס צוז�מען גע�ען.שמוץדעם גע��נטלעכן 
  ].אױסגע��שט

�ר��לטער געז�גט סער ערנעסט �ז עטלעכע �לטע אין ��נט ה�ט דער 
מיר זַײנען . דריקן אונדז די ה�נט,  רעדןאונדזק�ּפיט�נען און מ�טר�סן �ילן מיט 

און , אונטער־�יצירן, ול מיט ק�ּפיט�נען, נידעריקן צימער, �רַײן אין � גרױסן
יקע ים־�עטער�נען ר־יר �ַײס־ה�� דרַײ. � טומ�ן מיט ט�ביקע־רױך, מ�טר�סן

ה�ט דער , א�נער ה�ט גערעדט אױף נ�ר�עגיש; זַײנען �רױסגעקומען
�ען אױן ים ער ה�ט געז�גט �ז ער איז גע. �ר��לטער ד�ס איבערגעזעצט

 �ז ער ה�ט אינטים געקענט �ט דעם שטורעמדיקן ,איבער ערציק י�ר
ון העל�נד־אינדזל ביז די , רום דזש�רדזשע ביז ק�ּפ־ה�רןון ד, דרום־�קע�ן

ן אױטו יט געהערט ון �ז� �ּונדערלעכק�ן מ�ל נ  ה�טאון ער, 308דרום־�רקניס
וס �ן שיל ון - 22ד�ס ברענגען � �י , 309מ�טר�סנש�טון העלדיש 

דערצו , ן אױב ד�ס איז ��ניקאו, דזש�רדזשעם־העל�נד־אינדזל ביז צום דרו

                                                 
� ,  ניט געה�טה�ט ער �בערן צום ב�דױערן ניט ק�ן ילם, סער ערנעסט ה�ט געבעטן ס�רלען ער ז�ל אונדז �ט�גר�ירן  307

ון Shackleton’s Boat Journey (.��ס עס עלט דער �עלט � בילד ון אירע דרַײ קױטיקסטע מענטשן, ש�ד F. A. 
Worsley ,213. ז(  

308  the South Orkneys 
309  seamanship  
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איז 'און ס, ה�כן אינעם אינל�נד�ריבערג�ן איבערן אַײז און שנ� און שט�נערנע 
סער ערנעסט און , נדע די ה�ז ז� צו ב�געגענען און דרוקן ּכBודאים גע�ען � 

  ער ה�ט געענדיקט מיט � דר�מ�טישער הע�יה׃. זַײנע חBרים

  !"םדי זַײנען גיבורי�ט "

ַײערלעך אונדז געגעבן די ,רױסגעקעומען�די �לע מ�טר�סן ד�רט זַײנען  
אונדזער לַײט ון ,  געז�גט ברידער־מ�טר�סןבן�ז ד�ס ה�.  נ�ך דער ר�ה�נט

איז ד�ס אונדז , ון � גרױסער ים־�רנדיקער ר�סע �י די נ�ר�עגער, שט�ף
B310.��ס ה�ט אונדז שט�לץ געמ�כט, ודגע�ען ג�ר � גרױסער ּכ  

                                                 
310  Worsley216. ז, �" דצ  
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  דער ר�טוניק ון העל�נד־אינדזל
  דער סוף

איז געדױערט מער �י צ�� חדשים ביז שעקלט�ן ה�ט געקענט צוריקקומען נ�ענט צו 'ס[
ה�ט ער , ער ה�ט ניט געה�ט ק�ן א�גענע שיף. ניט צוליב דוחק אין ּפרּו�ן. העל�נד־אינדזל

דערנ�ך ון די אורוג�ַײער אין ,  ערשט ון די נ�ר�עגערשיןט ב�רגן געד�ר
 מ�ל איז דער �עטער ריעדע. און סוף־ּכל־סוף ון דער רעגירונג אין טשילע, מ�נטע־�ידע�

ק�נע ון די שין זַײנען ניט גע�ען (�דער ד�ס אַײז צו געדיכט  גע�ען ז�ער שלעכט
  ).]אַײז־�רשט�רקט

דער �עטער ה�ט ב��יזן . ינען � טױגע�דיקע שיףמע ה�ט ניט געקענט גע
ז� , ה�ב איך זיך געבעטן בַײ דער רעגירונג אין טשילע, סימנים ון �רבעסערונג

.  אױף � לעצטן ּפרּו� צו דערגר�כן דעם אינדזל311יעלכ1ז�לן מיר ל�זן ה�בן די 
ג�ר ניט ּפ�סיק אױף �רבעט אינעם , יףש�מ שט�לענע דזי איז גע�ען � קל�נע

די . �בער איך ה�ב ז� צוגעז�גט איך �על אױסמַײדן ד�ס אַײז, ּפ�ק־אַײז
סטן אױגוסט בין איך 25רעגירונג איז מרוצה גע�ען אױף נ�ך � ּפרּו� און דעם 

י ד�ס מ�ל ה�ט ד.  ר�טוניקאױף דרום אױן ערטן ּפרּו� אױףגע�רן 
די קל�נע ד�משיף איז גיך �ר�ּפגע�רן . השגחה־ּפרטית אױף אונדז געשמ�כלט

געונען �ז נ�ענט צו העל�נד־אינדזל איז ה�ב איך , אין לי־ערך ַײנעם �עטער
� בורע ון דרום ה�ט געבל�זן ד�ס אַײז צַײט�ַײליק אױף . ד�ס אַײז גע�ען �ן

מיר זַײנען צוגעקומען .  געה�ט � געלעגנה�ט �דורכצוקריכןלכ1יעה�ט די , צון
 עס  ביזאיך ה�ב זיך ניט דער�עגט צו ��רטן. צום אינדזל אין � געדיכטן טומ�ן

�רבַײגע�רן �  � ז�גער אין דער רי זַײנען מיר צעןאון , ז�ל זיך דערלַײטערן
ברעכט ע�ז דער ים צ,  דעמ�לט געזעןה�בןמיר . געבליבענע בערגּפ�ר שטעקן־

איז 'ס.  מיר זַײנען ּפונקט לעבן דעם אינדזלזה�ב איך גע�ּוסט �, זיך אױף � ריף
 דעם ל�גער און מע געונען�ַײל מיר ה�בן נ�ך ניט ,  רגע� ב�ז�רגטעגע�ען 

וכעניש זנגערט �ז דער ּפ�ק �עט דערלױבן � �רלע, טרױעןגעה�ט ניט געקענט 
�נטּפלעקט די ,  נ�ר ב�לד ה�ט זיך דער טומ�ן אױגעהױבן,אין געדיכטן �עטער

 גע�רן און מיזרחאיך בין אױף . סק�לעס און גלעטשערס ון העל�נד־אינדזל
11:40ּכמעט אומזעע�דיק , מ ה�ט ��רסליס ש�רע אױגן דערזען דעם ל�גער" 

די מענטשן אױף דער יבשה ה�בן אונדז דערזען אין דער .  שנ� וןאונטערן דעקל
יגורן צולױן צו דער  ה�בן געזען קל�נטשיקע ש��רצע  און מירזעלבער רגע

נדערה�לבן מַײל �מיר זַײנען גע�ען �ן . �כן �י � סיגנ�ל צו אונדז, ּפל�זשע
און מיט � , עענטער ז�ל �רן ניעלכ1איך ה�ב געה�סן די . ונעם ל�גער

                                                 
311  the Yelcho  
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 קרין און � ּפ�ר ון ט דערגר�כט די ּפל�זשע מי שּפעטער ה�ב איךה�לבער שעה
איך ה�ב ב�מערקט � קל�נעם יגור אױף �ן . די טשילעישע מ�טר�סן

בין איך נעענטער . און דערקענט �ילדען, אינדנבר�ך־צעשל�גענעם שט�ן
מיר זַײנען ", ה�ט ער געענטערט, "? �לע געזונגאיר זַײט", רוןגע, צוגעקומען

 �ען איך .הערט דרַײ �י��טןדער  ה�ב איך און דעמ�לט312",שעף, �לע געזונט
ּפעקלעך ּפ�ּפיר�סן אױף געשלַײדערט בין נ�ענט געקומען צום שט�ן ה�ב איך 

יך גוט ה�ב א, ז� זַײנען אױף ז� ב��לן �י הונגעריקע טיגערס; דער יבשה
עטלעכע ון . גע�ּוסט �ז אױף חדשים ה�ט מען געחלומט און גערעדט ון ט�ביקע

Bט זַײנען גע�ען אין ג�ר � שלעכטער מצ ה�ט �ילד�בער , דער מ�נש�
איז ניט 'ס.  נ�ך �לץ אין די ה�רצןנגמיט ה�ענו, געה�לטן די ּפ�רטיע צוז�מען

איך בין �ילו ניט געג�נגען . ַײעס �דער �ינטשע��ניעסגע�ען ק�ן צַײט �ר נ
��ס �ילד ה�ט מיך �רזיכערט איז , �רױף אױף דער ּפל�זשע צו זען דעם ל�גער

�  געל�ן און כ��ליעס זַײנען ש�ערע.  �י רִיער גע��רןג�ר �רבעסערט
איך ה�ב . ז צו יעדער צַײטן ד�ס אַײעשינױ אינעם �ינט ה�ט געקענט צוריקברענג

גענומען אױך די רעק�רדן ון , אונטערגעי�גט די לַײט אױף דער שיף ��ס גיכער
�לע זַײנען גע�ען אױף דער . דער עקסּפעדיציע און די עיקרדיקע ט�לן אױסריכט

זַײנען מיר גע�רן אױף צון �זױ גיך �י די קל�נע ד�משיף ,  אין � שעהיעלכ1
און ג�רנישט ערגער �י �ן , ד�ס אַײז איז נ�ך �לץ גע�ען �ן. ט געקענט �רןה�

אױסשּפר�ט ון שטורעמדיקן ים ה�ט אונדז צעש�דט ונעם ברעג ון 
  .דרום־�מעריקע

                                                 
  "Boss" �לע ה�בן שעקלעט�נען גערון  312
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  נ�כגעד�נק

� דורכ�ל אין .  ��דאי מעׂשה� �ּונדערלעכע, �זױ ענדיקט זיך די מעׂשה
��ס , ּפר�כטיקער דורכ�ל ונדעסט�עגןנ�ר � ,  �ריגינעלעם צילּפרט ונעם

 איר אױב. צוליב דרַײ אמתע נסים, ן מיטן לעבןמעקוון אים זַײנען �לע �רױסגע
 Theקען איך שט�רק רעק�מענדירן ,  �יסן מער ון �ט דער עקסּפעדיציעט�יל

Endurance ,ון Caroline Alexander ,ר�נק ה� בוך רליע מיט בילדער ון 
 � . מעׂשהנצע די ג�ןרצ�לון די עטלעכע ט�גביכלעך ��ס דעסצוגן און אױ

 �י � ר�מ�ן �ר  מעׂשהג�נצער ון דער איבערדערצ�לונגבעלעטריסטישע 
 ��ס �לץ שטעלט צו ז�ער ,�" א�ז,ױסגעטר�כטן די�ל�גמיט א, עלטערע קינדער

ון Shackleton’s Stowawayק און ּפערזענלעך געיל איז � רירנדי Victoria 
McKernan.  

��ס איז �ינציקער ,  ט�ל ון דער מעׂשהע ז�ל ד� דערמ�נען �ן �נדערמ
אױף דער צ��טער זַײט ונעם �נט�רקטיק . ב�רימט �בער ��ס �רדינט בעסער

�ּו ,  ה�בן געז�לט מ�רשירן אױף דרום��ס, 313איז גע�ען די ר�ס־ים־ּפ�רטיע
,  זַײן ק�ערמ�רש ענדיקט זיךבעתשעקלט�ן ה�ט בדעה געה�ט �רױסצוקומען 

�ז שעקלט�ן , איז ג�ר ניט גע�ען מיגלעך'מחמת ס, איבערל�זן מ�ג�זינען ז�ּפ�סן
אױך אין , עט�ן��ס ז� ה�בן אױג. עסן און נ�ט �רן ג�נצן ג�נגז�ל טר�גן 

כ�טש דרַײ ון די צען מענטשן , איז גע�ען נ�ך � נס, ג�ר ש�ערע צושט�נדן
  . מעׂשהבער ד�ס איז �ן �נדער�. זַײנען ד�רט געשט�רבן

                                                 
313  the Ross Sea party :ינען אין  :�ט די מעׂשה קענט איר גע
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